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ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และรองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนละ 1 คน
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4.44) (3) การวัดผลประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ (4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย
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พัฒนาที่ยั่งยืน (3) ปรับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ (4) เปลี่ยนกระบวนทัศน์หลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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The objectives of this research were 1) to study the current and desirable state of academic
administration strategies of basic education institutions to promote sustainable development 2) to
develop the strategies of academic administration of basic education institutions to promote
sustainable development. This research used descriptive research method. Sampling consisted of
1,286 people from the school of basic education institutions. Informant included, the administrators
, the associate school administrators for academic affairs and heads of learning strand. The
research instruments consisted of questionnaires and structured interviews investigation forms on
strategy appropriateness. Quantitative data were analyzed by means of descriptive statistics to
acquire frequency, percentage, mean and standard deviation. Qualitative data were analyzed by
contents analysis and a Modified Priority Needs Index (PNImodified) technique to prioritize the needs.
The findings were as follows : 1) Academic administration of basic education institutions
to promote sustainable development showed that the average of the current and desirable state
were higher than as a whole and each issue. 2) The highest desirable of the desirable state of
academic administration of basic education institutions to promote sustainable development
were (1) developing the curriculum (mean = 4.51) (2) the instruction (mean = 4.44) (3)
measurement and evaluation (mean = 4.33) and (4) research for developing the quality of
education (mean = 4.16) 3) Academic administration strategies of basic education institutions to
promote sustainable development consisted of 4 main strategies : (1) shifting the paradigm of
strategic research for sustainable development. (2) measurement and evaluation strategies for
sustainable development (3) improvement of instruction strategies for sustainable development and
(4) shifting the paradigm of curriculum strategies for sustainable development
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงและปญหาที่เกิดจากความไมยั่งยืนของการพัฒนาสงผลใหทั่วโลกรวมทัง้
ประเทศไทยตางหันมาพัฒนาตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับกันวาการศึกษาเปนกลไก
สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่ที่ประชุมสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
มติประกาศใหป พ.ศ. 2548-2557 เปนทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (United
Nations Decade of Education for Sustainable Development –DESD) และไดเชิญชวนให
ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติรวมกันบูรณาการแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเขากับ
ระบบการศึกษาของชาติ ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติการทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับนานาชาติโดยมีเปาหมายหลัก คือ เพื่อสรางเครือขายการศึกษาและการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสรางคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปดโอกาสใหประเทศตางๆ มีสวนรวมในการปฏิรูปหรือจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใชการเรียนรูทุกรูปแบบ และการสรางจิตสํานึกของสาธารณชน
ตลอดจนสงเสริมคานิยมที่เหมาะสม (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2550 : ออนไลน) การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเกิดขึ้นจากการที่การพัฒนาของโลกไดทําใหผูคนประสบ
ปญหาสังคมและจิตใจมาตามลําดับ จนกระทั่งมาเจอปญหาสภาพ แวดลอมเขาจึงทนกันไมไหว
แลวก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น (พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต) 2552 : 25) โดยที่ประชุม
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุงหมาย 5 ขอ ดังนี้คือ (UNESCO,
2005 อางถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ , 2553: 78)
1) ส ง เสริม บทบาทของการจั ดการศึกษาและการเรียนรู ในการเสริมสรา งการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2) สนั บ สนุ น การประสานงาน การสร า งเครื อ ข า ย การแลกเปลี่ ย น และ
ปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) สงเสริมการเสริมสรางวิสัยทัศนดานการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการเรียนรู และ
การสรางความตระหนักของสาธารณชนทุกรูปแบบ

2
4) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการเรียนและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) พัฒนากลยุทธทุกระดับเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเขมแข็ง
แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
ที่ไดอัญเชิญแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เปนปรัชญานําทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง มุงการพัฒนาที่มี
ดุลยภาพระหวางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน สูการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน นับเปนการพัฒนาประเทศอยางองครวม โดยประชาชนทุกสวนมีสวน
รวม มุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของประชาชนอยางถาวร
รวมทั้งการใชมาตรการสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การปฏิวัติ
กระบวนการเรียนรูและการปฏิรูปการศึกษา ดังเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรในการปฏิรูป
การศึกษา ที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการ
ผสมผสานเรื่องศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ อยางบูรณาการในทุกดาน มีการเชือ่ มโยง
อยางเปนองครวม ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกดานอยางสัมพันธเชื่อมโยง
เปนองครวม มีการพึ่งพาอาศัย สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางพอเหมาะ พอดี และมีดุลย
ภาพ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545: 6)
ในสวนของการศึกษานั้น การปฏิรูปดังกลาวเปนไปทั้งในสวนของการบริหาร
จัดการและเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งนี้ดวยนักการศึกษาตางเล็งเห็นวา การศึกษาที่มีคุณภาพเปน
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการเชิงรุกเพื่อการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และ
ในสวนของการพัฒนาเองนั้น แนวคิดกระแสหลักไดเคลื่อนจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ที่ใหความสําคัญกับทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายไดอยางยุติธรรมหนึ่ง ที่อาจทําลายสิ่งแวดลอมแตไมละเลยที่จะคืนสภาพใหเปน
ดังเดิมหนึ่ง และที่ยกระดับฐานะทางสังคมของสมาชิกดวยการสรางเสริมพลังอํานาจ ผานการให
ความสําคัญ โอกาสในชีวิต และการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีผลตอการดํารงชีวิตอีกหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกลาว มีผลสะทอนสูบทบาทของการศึกษาไทยในกระบวนการ พัฒนา
ในลักษณะที่การกําหนดเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษามุงไปที่ความยั่งยืนของการพัฒนา
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ประเทศ เพื่อความมั่งคั่ง อีกทั้งเสถียรภาพในระยะยาว และความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในประชาคมโลก (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554: 1-2)
การใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ (Quality of People) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใหมีคุณธรรมกํากับความรู ในการดําเนินชีวิต จึงจะสามารถทําใหเกิดวิถีชีวิตการพัฒนาสู
ความยั่งยืนได เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถใชสติ ปญญา ในทางที่ถูกตอง เปนเหตุเปนผล
และใสใจ เรียนรู คิดคน ปรับปรุง วิธีการแนวทางในการจัดการทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสม
สมดุล และปองกันแกไขขอบกพรอง เพื่อใหเกิดผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งตอตนเองและสังคมโดยรวมใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งในที่สุดก็จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ
ปรียานุช พิบูลสราวุธ , 2553: 5)
การเพิ่ ม ศัก ยภาพของทุน มนุ ษยจึ ง เปน หนทางนําไปสูก ารสรา งขี ดความสามารถทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนดังนั้นการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืนจึงถือเปน
หนาที่สําคัญของสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาแก
ประชาชนโดยตรงและเปนหนวยงานหลักของระบบการศึกษา และยังเปนที่ยอมรับในหลักความ
จริ ง ที่ ว า การที่ จ ะพั ฒ นาประเทศใหเ จริญกา วหนา ปรับตั ว เหมาะสมกั บ สถานการณของการ
เปลี่ ย นแปลง และก า วทั น ความเจริ ญก า วหน า ของสั ง คมโลกจะตอ งมีป ระชากรที่ มี คุ ณ ภาพ
เนื่องจากประชากรเปนตัวกําหนดสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน จะตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความรูที่เรียกวาทุนทางปญหา
และมีความดี จึงจะทําใหพัฒนาประเทศไปสูชั้นแนวหนาอยางมั่นคงและสงางาม (ศูนยปฏิรูป
การศึกษา, 2544: 2 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2544: 1-2) และนอกจากนี้
ยูเนสโก (UNESCO, 2006) ไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญสําหรับทศวรรษสหประชาชาติวาดวย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ
1) การเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเริ่มตนดวย “การศึกษา”
2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งมิใชเปนเพียงทางเลือก
3) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนภารกิจของทุกคน
สภาพวิกฤตทางสังคมที่ตองการการพัฒนาอยางยั่งยืนและคุณภาพของผูเรียนที่
ตองการใหเกิดขึ้นในยุคที่สองของการปฏิรูปการศึกษานั้น นับเปนภาระของสํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาของประเทศ ที่ตองจัดการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนภาระงานในหนาที่รับผิดชอบอยู 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวา
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นไดบรรจุอยูในงานบริหารวิชาการ
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ซึ่ ง อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (2540) กล า วไว ว า งานบริ ห ารวิ ช าการเป น งานหลั ก ของโรงเรี ย น มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จะปรากฏเดนชัดเมื่องานบริหารวิชาการประสบผลสําเร็จ งานสําคัญของโรงเรียนคืองานวิชาการ
ถาหากโรงเรียนดําเนินวิชาการผิดพลาดก็นาจะพิจารณาไดวาโรงเรียนนั้นประสบความลมเหลว
ในทางตรงกันขามโรงเรียนใดที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรไดรับ
การยอมรับวาเปนโรงเรียนที่ดําเนินภารกิจของโรงเรียนไดผล งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน
ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารวิชาการ และจากหลักการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาจะตองมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจึง
ตองมีขอความชัดเจนในเรื่องตางๆ ดังนี้ (วิโรจน บุญเรือง, 2554: ออนไลน)
1) ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม
2) มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู
โดยถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด
3) มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู
4) มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้การประชุมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนแนวความเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสภาการศึกษาไดมีการนําเสนอใน 4
ประเด็นดังนี้ (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 23)
1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่ประชุมเห็นวานอกจากจะมีคุณภาพทาง
วิชาการแลว จะตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นดวยที่จะตองมีการจัดการ
ทดสอบระดับชาติในทุกชวงชั้น รวมถึงตองมีการสรางมาตรฐานโรงเรียนใหใกลเคียงกัน
2) การพัฒนาครูยุคใหม ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะหเทียบเคียงวาครูที่อยูใน
ภาครัฐและนอกภาครัฐตองไดรับการชวยเหลือดูแลเพื่อเปนขวัญกําลังใจอยางไรบาง ขณะเดียวกัน
ควรมีการถายทอดประสบการณของครูที่เกงๆ
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3) พั ฒ นาสถานศึ ก ษาและแหล ง เรี ย นรู ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การมี จิ ต วิ ญ ญาณ
แสวงหาความรูอยางสม่ํ าเสมอ และการมีสถานศึกษาและแหลงเรี ย นรูเ พื่อตอบสนองความ
ตองการของคน
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม การกระจายอํานาจระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไมควรทํา
เปนมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเดียวแตตองทําตามความพรอมของสถานศึกษา
แมวาการศึกษาในปจจุบันจะสามารถพัฒนาคนใหมีปญญามากขึ้น มีความรู
มากขึ้น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคิดวิเคราะห และความสามารถในการเรียนรู แต
ก็ไมสามารถแกปญหาโลกไดโดยอัตโนมัติ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหมีพลัง
ในการเสริ ม สร า งความตระหนั ก วิ สัย ทั ศ นแ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารในการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม
คานิยม รวมทั้งวิถีชีวิตที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ ,2553: 82) ดังนั้น
กระบวนการการพัฒนาคนใหเปนคนที่มีคุณภาพ เปนผลผลิตของการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อน
การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ให เ กิ ด ขึ้ น ได ใ นสั ง คมจึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการจั ด
การศึกษา ใหสนองตอบตอความตองการดังกลาว ดวยเห็นวาการศึกษาเปนตนธารของการ
พัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่สังคมยุคใหมตองการ
จากเหตุผลที่กลาวมาเปนลําดับขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารวิชาการ
วิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ
การนําเสนอกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําไปปฏิบัติเปนกลยุทธ
เดี ย วกั น ทั่ ว ไปประเทศ รวมทั้ ง ยั ง สามารถใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ องค ก ร หน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและผูสนใจงานพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วไป
คําถามการวิจัย
1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนอยางไร
2) กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ควรเปนอยางไร
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วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค ของการบริ ห ารวิ ช าการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1) การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) การจัดการ
เรียนการสอน (4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใชแนวคิดของ OLSP Ontario Learning for
Sustainability Partnership (OLSP) (1996) และ UNESCO (1997) ใน 3 มิติ คือ (1) การพัฒนา
ที่มีความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาที่มีความยั่งยืนดานสังคม (3) การพัฒนาที่มีความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
1.3) การพัฒนาแผนกลยุทธ ใชแนวคิดของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis) (2) พิจารณา Corporate
Analysis คือ S Strength จุดแข็ง ,W Weaknesses จุดออน ,O Opportunities โอกาส และ
T Threats ภาวะคุกคาม (3) การเลือกกลยุทธและการจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic
Alternatives) และ (4)กําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการตามกลยุทธ (Action Plan)
2) ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนจํานวน 31,667 โรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3) ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2554
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารวิ ช าการ หมายถึ ง แนวทางเชิ ง รุ ก ในการบริ ห ารวิ ช าการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
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1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผล ประเมินผล
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพื่อตอบสนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสีย
ตอความตองการในอนาคต โดยเปนการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไป
พรอมๆ กัน
การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหผูเรียนมีความรูสึก มีไหวพริบ และมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอขอจํากัดและศักยภาพของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบ
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางสังคม หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทาง จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในสถาบันทางสังคม
และบทบาทของสถาบันทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให ผู เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ในความจํ า กั ด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความเปราะบอบบางของสิ่งแวดลอมทางภายภาพ
การสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางการ
ศึกษา ใหมีความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของตนเอง มี
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นและสากล
การบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการดําเนินการจัด
การศึกษาตามแนวทางจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมทางการศึกษา ใหมีความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานทรัพยากรและ
ความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นและสากล
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการที่จะเสนอกลยุทธการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังตอไปนี้
1) แนวคิดการบริหารวิชาการใชแนวคิดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ดังนี้
โดยผูวิจัยไดจัดกลุมงานตามสภาพการดําเนินงานเปน 3 กลุมดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตร
1.1.1) การพัฒนาหรือการดําเนินการใหความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถิ่น
1.1.2) การวางแผนงานดานวิชาการ
1.1.3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.1.4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.2) การนําหลักสูตรไปใช
1.2.1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.2.2) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
1.2.3) การแนะแนว
1.2.4) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
1.2.5) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอื่น
1.2.6) การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.2.7) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา
1.2.8) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
1.2.9) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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1.3) การประเมินผลหลักสูตร
1.3.1) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินเทียบโอนผลการเรียน
1.3.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.3.3) การนิเทศการศึกษา
1.3.4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมงานตามสภาพการดําเนินงาน แลวคัดเลือก
เฉพาะแนวคิดการบริหารวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การ
วัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของการบริหาร
วิชาการ ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผล ประเมินผล
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใชแนวคิดของ Ontario Learning for Sustainability
Partnership ใน 3 มิติ คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม พรอมเสนอ
ตัวบงชี้ในการพัฒนาแตละดานดังนี้
2.1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economic Development)
ประกอบดวยตัวบงชี้ลักษณะสําคัญ 5 ตัวบงชี้ คือ
2.1.1) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)
2.1.2) ความมีชีวิตชีวา (Vitality)
2.1.3) ความเปนธรรม (Equity)
2.1.4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1.5) การแขงขันควบคูความรวมมือ (Competition/Cooperation)
2.2) การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Social Development) ประกอบ
ดวยตัวบงชี้ที่ทําใหสังคมอยูดีมีสุข (Social Well-being) 6 ตัวบงชี้ คือ
2.2.1) การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)
2.2.2) การมีสวนรวม (Participation)
2.2.3) การเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility)
2.2.4) ความสมานฉันทของสังคม (Social Cohesion)
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2.2.5) ความหลากหลายควบคูกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural
Diversity/Identity)
2.2.6) ความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (Health and Well-being)
2.3) การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment Development)
การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี (Quality) ประกอบดวยตัวบงชี้ลักษณะสําคัญที่ทําใหมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 8 ตัวบงชี้คือ
2.3.1) อยูดีมีสุข (Well-being)
2.3.2) ความสมบูรณของระบบนิเวศน ( Ecosystem Integrity)
2.3.3) ความสามารถในการรองรับของเสีย (Carrying Capacity)
2.3.4) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity)
2.3.5) ประเด็นปญหาระดับโลก (Global Issue)
2.3.6) การอนุรักษทรัพยากร (Resource Conservation)
2.3.7) การปองกันมลภาวะ (Pollution Prevention)
2.3.8) การลดของเสีย (Waste Reduction)
3) แนวคิดการพัฒนาแผนกลยุทธ มีดังนี้
3.1) การพัฒนาแผนกลยุทธ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2542)
3.2.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)
3.2.2) พิจารณา (Corporate Analysis)
S Strength
จุดแข็ง
W Weaknesses
จุดออน
O Opportunities
โอกาส
T Threats
ภาวะคุกคาม
3.2.3) การเลือกกลยุทธและการจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic Alternatives)
3.2.4) กําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการตามกลยุทธ (Action Plan)
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โดยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การบริหารวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผล ประเมินผล
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใชแนวคิดของ OLSP
Ontario Learning for Sustainability Partnership
(OLSP) (1996) และ UNESCO (1997)

1. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนดานสังคม
3. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

การพัฒนาแผนกลยุทธ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2542)
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)
2. พิจารณา Cooperate Analysis
S Strength จุดแข็ง
W Weaknesses จุดออน
O Opportunities โอกาส
T Threats ภาวะคุกคาม
3. การเลือกกลยุทธและการจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic Alternatives)
4. กําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการตามกลยุทธ (Action Plan)

กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนํากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปรับใชในการบริหารวิชาการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนาในปจจุบัน และมีขีดความสามารถในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
2) ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถนํากลยุทธการบริหารวิชาการ ที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาผูบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีขีดความสามารถในการบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ
3) คณาจารยและนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไป
ศึกษาวิเคราะหและพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารวิชาการใหกาวหนามากขึ้นในอนาคต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
ไดแก
1) การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) การบริหารเชิงกลยุทธ
5) การประเมินความตองการจําเปน
6) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความหมายของการบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิชาการเปนหัวใจหลักของโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน จึงตองอาศัยกระบวนการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบดวยการวางแผน
การนํา แผนไปปฏิบัติ การประเมินผลตามแผน และการบริหารที่ดี คือ การมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถานศึกษา ไมผูกขาดที่บุคคลใดหรือกลุมใดโดยเฉพาะ ความหมายของการบริหารวิชาการได
มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ไดใหความหมายของการบริหารวิชาการไววาการบริหาร
วิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
สมาน อัศวภูมิ (2551) กลาววา การบริหารวิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อให
พันธกิจการบริหารดานวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน
เปนไปอย า งมีประสิท ธิภาพและบรรลุ ค วามมุง หมายการศึก ษาที่กํ า หนดไว ซึ่ ง มีขอบเขตการ
บริหารงาน 5 งาน คือ 1) การวางแผนวิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน
4) การนิเทศและการพัฒนาการเรียนการสอน 5) การประเมินผลงานทางวิชาการ
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รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ใหความหมายไววา การบริหารวิชาการเปนกระบวนการ
หรือกิจกรรมการดํ าเนิน งานทุกอย างที่เ กี่ย วกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลใหดีขึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดกลาวถึงแนวคิด วัตถุประสงค และขอบขาย/ภารกิจ
การบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไว
ดังตอไปนี้
วินิจ เกตุขํา (2546) ไดใหความหมายวิชาการคือการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
กมล ภูประเสริฐ (2544) ไดใหความหมายของการบริหารวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง
การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถาน
ศึกษา
อนุศักดิ์ สมิตสันต (2540) กลาววาการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม ทุก
ประเภทในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอน
หลักสูตรรวมการพัฒนาครู เพื่อนําผลแหงการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาเอื้ออํานวยและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน
แนวคิดของการบริหารวิชาการ
งานวิ ช าการเป น งานหลั ก หรื อ เป น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น
และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ได
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อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (รุงชัชดาพร เวหะชาติ ,2550: 28-30) และไดนําเสนอ
วัตถุประสงคของงานบริหารวิชาการไวดังนี้
1) เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารงานด า นวิ ช าการได โ ดยอิ ส ระ คล อ งตั ว รวดเร็ ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
2) เพื่อใหการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาไดมาตรฐาน มีคุณภาพสอดคลองกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมิน
จากหนวยงานภายนอก
3) เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4) เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาได ป ระสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง
ความสําคัญของการบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการเปนงานสําคัญที่สุดของโรงเรียน เปาหมายของงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ตัวผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา และรางกาย พรอมทั้งใหอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กับแนวคิดของนักการศึกษา
ดังนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 96) ไดกลาววา การวางแผนวิชาการเปนสิ่งสําคัญและ
มีประโยชนตอสถานศึกษามาก ชวยใหมองเห็นปญหาตางๆ และแกไขตั้งแตเริ่มตน การวางแผน
วิชาการมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ไดกลาววาการบริหารวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะ
ปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารวิชาการประสบผลสําเร็จ
อําภา บุญชวย (2537) ไดกลาววา ไมมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมจัดใหมีงานดาน
วิชาการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญหรือเรียกไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน
ไพโรจน ชูชวย (2532) ไดกลาววาวิชาการเปนงานสําคัญอันดับแรกและมุงประโยชนที่จะ
เกิดกับนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูบริหารจะตองปฏิบัติวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

16
จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา
การบริหารวิชาการมีความสํ าคัญและเปนหั วใจของ
สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารตองสนใจและเขาใจเปนอยางดีและเห็นความสําคัญของวิชาการ
เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
หลักการบริหารวิชาการ
ในการบริหารวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหาร ดังนั้นในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึงตองมีขอความชัดเจน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ไดกลาวถึงหลักการในการบริหารวิชาการ ไวดังนี้
1) หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่มการ
ลงทุน คือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลาและชากวากําหนด
2) หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว
นั่นคือ นักเรียนนักศึกษา มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ
คุณภาพ และการจัดการได
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดเสนอวาการบริหารวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ดังนั้นในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึง
ตองมีขอความชัดเจนในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและ
สังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม
2) มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
3) มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู
4) มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สามารถดํ า เนิ น การบริ ห ารวิ ช าการได ต ามภาระงานที่
กฎกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกํา หนด
ยกเวนภาระงานดังตอไปนี้ มิใชอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก
1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2) การวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
3) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
ขอบขายของการบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการ เปนงานหลักของสถานศึกษาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหาร
สถานศึกษา และผูเกี่ยวของจะตองทําความเขาใจกับขอบขายของการดําเนินงาน และภาระหนาที่ของ
การบริหารวิชาการเปนอยางดี ซึ่งในเรื่องนี้ ไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับขอบขายการบริหารวิชาการไวดังนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ไดเสนอ ขอบขายการบริหารวิชาการไวดังนี้
1) การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนํา
หลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังนี้
1.1) แผนปฏิบัติวิชาการ ไดแก การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดปฏิทินการศึกษา
ความรับผิดชอบงานตามภาระหนาที่ การจัดขั้นตอนและเวลาในเวลาการทํางาน
1.2) โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ตองสอนตามหลักสูตร
1.3) บันทึกการสอน เปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเนื้อหาที่จะสอน ในแต
ละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยการวางแผนไวลวงหนา และยึดโครงการสอนเปนหลัก
2) การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี
และสามารถปฏิบัติได จึงมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอนดังนี้
2.1) การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจนผูเรียนใน
แตละรายวิชา
2.2) การจั ดชั้นเรี ยน เป นงานที่ฝ ายวิ ชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที่
รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองเรียน
2.3) การจัดครูเขาสอน การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษา
และความพรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน
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2.4) การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช
แบบเรียนที่กระทรวงกําหนด นอกจากนั้น ครูอาจใชหนังสืออื่นเปนหนังสือประกอบ หรือจากเอกสารที่
ครูเตรียมเอง
2.5) การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผูสอนใหกา วทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ความกาวหนาของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนตน
2.6) การฝกงาน จุดมุงหมายของการฝกงาน เปนการใหนักเรียนนักศึกษารูจักนําเอา
ทฤษฎีมาประยุกตใชกับชีวิตจริง ทั้งยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชา และอาชีพนั้น
เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป
3) การจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริม
การจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก งาน
3.1) การจัดสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
เนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน
3.2) การจัดหองสมุด เปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวัสดุอุปกรณที่เปน
แหลงวิทยาการใหนักเรียนนักศึกษา ไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม
3.3) การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไขปญหา
การเรียนการสอน
สมาน อัศวภูมิ (2551)
ไดเสนอขอบเขตของการบริหารวิชาการวาเปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหพันธกิจการบริหารงานดานวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน และ
การเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุความมุงหมายการศึกษาที่กําหนดไว
สรุปขอบเขตของงานพอสรุปไดดังนี้
1) การวางแผนวิชาการ
2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การจัดการเรียนการสอน
4) การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
5) การประเมินผลวิชาการ
นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนวทางในการนําการบริหารวิชาการไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพอสรุปไดดังนี้
1) หน วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาควรกําหนดขอบเขตและภาระวิ ชาการที่
หนวยงานหรือสถานศึกษาของตนรับผิดชอบใหชัดเจนวามีอะไรบาง อยางไร และงานนั้นๆ
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เกี่ยวของกับใครบาง และสภาพปจจุบันนี้เปนอยางไร และสิ่งที่ควรดําเนินการตอไป ทั้งระยะยาว
และระยะสั้นคืออะไร และจะดําเนินการอยางไร
2) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาควรแตงตั้งและมอบหมายบุคคลและคณะ
บุคคลใหรับผิดชอบและดูแลการดําเนินวิชาการแตละดานตามขอบเขตที่กําหนดไวอยางชัดเจน
และผูบริหารและศูนยปฏิบัติการวิชาการของหนวยงาน หรือสถานศึกษาอยางชัดเจน ทั้งนี้เพราะ
วิชาการเปนงานที่มีความเปนนามธรรมและความเปนพลวัตรสูง ขาดระเบียบวิธีการดําเนินงานที่
ชัดเจน ไม เหมื อ นงานด านอื่ น ๆ ดั ง นั้น จึง จํา เปน ตองมีเ จา ภาพที่มี ค วามสามารถในการมอง
ภาพรวมของวิ ช าการได เ ป น อย า งดี และขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถแจกงานและประสานการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเปนอยางดีดวย
3) หลักสูตรถือวาเปนแผนแมบทที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และเปนหัวใจของ
งานบริหารวิชาการ ดังนั้นผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเปนอยางดี และสามารถในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรไดอยางดี จึงจะทําใหการบริหารวิชาการประสบผลสําเร็จ
4) การจัดการเรียนการสอนเปนมหกรรมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่เกี่ยวของกับ
บุคคลหลายฝาย โดยมีครูผูสอนเปนบุคลากรหลักในความสําเร็จของมหกรรมเหลานี้ สิ่งทาทาย
ผูบริหารในการบริหารวิชาการคือ การทําใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ใชหลักสูตรใน
การวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร สูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันคือ จุดมุงหมายของหลักสูตร และนโยบายของกระทรวง นี่คือหนาที่หลักของ
ผูบริหารในการบริหารวิชาการ
5) สื่อและนวัตกรรมการสอนเปนเครื่องมือสําคัญตอความสําเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาโดยรวม ผูบริหารจะทําอยางไรใชครูผูสอน ไดผลิต ไดแสวงหา และ
ใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน แมจะตองบริหารภายใตสภาวะขาดแคลนก็ตาม
6) การนิเทศทั่วไปและการนิเทศการเรียนการสอนเปนงานสําคัญที่ผูบริหาร หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตองใหความสําคัญ และดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และตอเนื่องเพื่อใหการบริหาร
วิชาการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
7) การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตร เปนอีกภาระงาน
หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารวิ ช าการ เพราะการวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนเป น
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน และเปนกระบวนการในการปอนกลับขอมูลที่
สําคัญในการบริหารวิชาการ สวนการประเมินหลักสูตรนั้นเปนกิจกรรมเพื่อกํากับติดตามและ
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พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดหมายการศึกษาของชาติ นโยบาย และความ
ตองการจําเปนของผูมีสวนไดเสีย
8) คุณภาพการศึกษาเปนจุดหมายสําคัญในการบริหารวิชาการ และบริหารงานทุกชนิด
ในหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ขอเสนอแนะที่กลาวมาขางตนก็เปนไปเพื่อคุณภาพ
การจัดการศึกษานั้นเอง
รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ไดเสนอขอบขายงานบริหารวิชาการไวดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไวในกฎกระทรวงดังนี้
1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกีย่ วกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถิน่
2) การวางแผนงานดานวิชาการ
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
9) การนิเทศการศึกษา
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10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
14) การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน
2) การสอนและการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร
และการพัฒนาคุณภาพการสอน
3) กิจกรรมและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ใหตอบสนองหลักสูตรและเสริมสรางหลักสูตรให
เปนผลสมบูรณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร
4) สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรกับ
หองสมุดและการเสริมความทันสมัยของงานวิชาการแกครูโดยตรง
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามจุดประสงคของการเรียนรูตามจุดหมายและ
หลักการของหลักสูตร กับประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
6) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากรครูและบุคลากรทางวิชาการของ
โรงเรียน
กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดแบงขอบขายวิชาการออกเปน 6 ประเภทใหญๆ คือ
1) แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ
2) หลักสูตรและการสอน ไดแก หลักสูตร โครงการสอน และประมวลการสอน
3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขา
สอนการจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมือ
4) สื่อการสอน
5) การปรับปรุงการเรียนการสอน ไดแก การนิเทศการสอน การฝกอบรม
6) วัดประเมินผล
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สงัด อุทรานันท (2530) ไดกําหนดขอบขายของการบริหารวิชาการ ไวดังนี้
1) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดงานบุคลากร งานพัฒนาบุคลากรและงาน
บํารุงขวัญบุคลากร
2) งานที่เกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก งานพัฒนาหลักสูตร งานทําแผนการสอน งานจัดตารางสอน
งานเลือกหนังสือและแบบเรียน และงานพัฒนาหลักสูตรสําหรับชุมชน
3) งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไดแก งานเตรียมการสอน งานพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน และงานนิเทศการเรียนการสอน
4) งานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก งานระเบียบนักเรียน งานหองสมุด งาน
บริหารสื่อการสอน และงานแนะแนวการศึกษา
5) งานที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ไดแก งานขอสอบ งานมาตรฐาน และ
คลังขอสอบ งานวัดและประเมินผลการเรียน และงานประเมินโครงการ
6) งานที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก งานใชแหลงวิทยาการในชุมชน และ
งานบริการวิชาการแกชุมชน
จามจุรี จําเมือง (2552) ไดเสนอขอบขาย/ภารกิจ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1.1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน
และทองถิ่น
1.2) วิ เคราะห สภาพแวดล อม และประเมิ นสถานภาพสถานศึ กษา เพื่ อกํ าหนด
วิ สั ยทั ศน ภารกิ จ เป าหมาย คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค โดยการมี ส วนร วมของทุ กฝ ายรวมทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนือ้ หาสาระทัง้
ในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
1.4) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม
1.5) นิเทศการใชหลักสูตร
1.6) ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
1.7) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
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2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
2.1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2.2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การ
ประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง
การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้ โดย
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม
2.3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือ
ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือ
แบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
3) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
3.1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
3.2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3.3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
3.4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3.5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
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4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
4.1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวม
ของสถานศึกษา
4.2) สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการ
เรียนรู
4.3) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยไดจัดกลุมงานตามสภาพการดําเนินงาน แลวคัดเลือกเฉพาะ
แนวคิดการบริหารวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การวัดผล
ประเมินผล และการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของการบริหารวิชาการ
ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผลและประเมินผล
4) การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเปนมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก
นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 เริ่มตั้งแตองคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกรองให
ทั่วโลกไดคํานึงถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรโลก
ผลจากการประชุมดังกลาวไดทําใหทั่วโลกหันมาใหความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(World Commission on Environment and Development) หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา
Brundtland Commission เพื่อทําการศึกษาในเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับ
การพัฒนาซึ่งไดเผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future ที่ไดเรียกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลง

25
วิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาเสียใหม ในลักษณะที่ปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอมและใหสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดเสนอวามนุษยชาติ
สามารถที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได
การพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับความสําคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุด
ยอดระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and
Development: UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
เมื่อป พ.ศ. 2535 ผลการประชุมนี้ ผูแทนของ 178 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไดรวมลงนาม
รับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเปนแผนแมบทของโลกที่ประเทศสมาชิกตอง
ตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและเห็นความสําคัญที่จะตองรวมกันพิทักษสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบตอสังคม ในขณะเดียวกันก็ให
การคุมครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อผลประโยชนของคนในรุนตอไป ทั้งนี้ควรเปดโอกาส
ใหกลุมตางๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมกันตอไปได
ตอมาสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(World Summit on Sustainable Development: WSSD) ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ที่นครโจฮันเนสเบอรก
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2545 ซึ่งไดนําไปสูพันธกรณีของ
ประเทศสมาชิกประมาณ 180 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่จะตองสานตอแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อ
ดําเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกวางขวางและมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นที่สําคัญ คือ
1)กําหนดใหประเทศสมาชิกจะตองบรรลุขอตกลงในการจัดทําเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) รวมกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ.2015) เพื่อผลของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการในดานตางๆ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดปญหาความยากจนของคนในประเทศ
2) ประเทศสมาชิกควรมุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (Human Capacity
Building) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาดานการศึกษาและการจัดหาบริการดานสุขภาพอนามัยให
ประชาชนอยางทั่วถึง
3) เสริมสรางจิตสํานึกเพื่อกระตุนใหประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของแตละประเทศ ตองรวมกันเปน
หุนสวนเพื่อการพัฒนาและรวมกันพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
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ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
UNESCO (1997 อางถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2553: 31) ใหความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวา
เปนการพัฒนาที่มีความสมดุลระหวางองคประกอบตางๆ ในสังคม คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาที่ไมทําใหอรรถประโยชนของมนุษยในรุนตอไปลดลง
(Pizzey, 1992: 323)
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีขอพิจารณา 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การพัฒนาที่ยั่งยืนควรรับ
การพิ สู จ น ว า เป น ความคิ ด อย า งหนึ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ส ว นประเด็ น ที่ ส อง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ก อ ให เ กิ ด ความจํ า เป น ที่ ต อ งใช ส ติ ป ญ ญามากพอๆ กั บ ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช ค วามเห็ น
(นโยบาย) ในทางการเมือง เพราะความคิดเรื่องความยั่งยืนสะทอนถึงความกังวลในเรื่องเงื่อนไข
หรือความจํากัดที่เกี่ยวกับมนุษยอันเนื่องมาจากการใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูความ
ไมพอใจของบรรดามวลมนุษยทั้งหลาย (Redclift, 1994: 17-18)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความตองการของมนุษยชาติใน
ปจจุบัน ขณะเดียวกันก็ จะตองไมเปนลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตองการพื้นฐาน
ของมนุษยในรุนตอๆ ไปดวย (กิตติภูมิ มีประดิษฐ, 2545: ออนไลน)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การที่สามารถพิทักษรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ของวันนี้ใหดํารงอยูอยางยาวนานไปถึงอนาคต เพื่อสนองความตองการของชนรุนหลังโดยไม
ละเลยชีวิต ความเปนอยูของชนรุนปจจุบัน (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2537: 272)
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถดําเนินไปไดอยางมั่นคง ราบรื่น โดยไม
เกิดสภาพที่ไมพึงปรารถนาอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนา (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม,2549:
ออนไลน)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมมี
ผลกระทบในทางลบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541:
ออนไลน)
จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ UNFPA (1992: lll อางถึงในวิศนี ศิลตระกูล, 2541)
ไดใหความสนใจและรวบรวมคําอธิบายไวโดยแบงไดสี่ประการดังตอไปนี้
1) การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่ตรงกับความตองการตามความจําเปน
ในปจจุบันโดยสามารถรองรับความตองการและ / หรือความจําเปนอันเกิดแกชนรุนหลังๆ ดวย
ทั้งนี้มาตรฐานการบริโภคในทุกคนทุกแหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว
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2) การพัฒนาแบบยั่งยืน ครอบคลุมมาตรฐานการรักษามรดกทางทรัพยากรที่ตกกับ
ชนรุนหลัง โดยอยางนอยใหไดมากพอๆ กับที่ชนรุนปจจุบันไดรับมา
3) การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนาที่กระจายผลประโยชนของความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนเปนการพัฒนาที่ปกปองสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่นและใน
ระดับโลกโดยรวมเพื่อชนรุนหลัง และเปนการพัฒนาที่ทําใหคุณภาพชีวิตขึ้นอยางแทจริง
4) การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การทําใหคุณภาพชีวิตมนุษยดีขึ้นภายในระบบ
นิเวศวิทยาที่สามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตไดตอไป ในลักษณะดังกลาวเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
(Sustainable Economy) คงตองเปนเศรษฐกิจที่ธํารงรักษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติของตนไว
ได โดยเศรษฐกิจแบบนี้จะยังคงสามารถพัฒนาควบคูไปกับการรักษาแหลงทรัพยากรไดตอไปดวย
การปรับตัว และโดยอาศัยการยกระดับความรู ปรับปรุงองคกร ตลอดจนปรับประสิทธิภาพทาง
เทคนิคและเชาวปญญา
ประเวศ วะสี (2547) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาอยางมีบูรณาการ
โดยเอาดุลยภาพเปนตัวตั้ง ตองคิดตองทําอยางเปนบูรณาการ มีการเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ
อยางสมดุลทั้งชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนระบบภูมคิ มุ กันที่
ปองกันการรบกวนจากจากภายนอกทําลายความสมดุล
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2552) เปนอีกทานหนึ่งที่ไดคนควาและเขียน
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักการทางศาสนาและในบริบทของ
สังคมไทย ทานเห็นวา เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น ตองพัฒนาคนขึ้นมาเปนแกนบูรณา
การในระบบการพัฒนาอยางเปนองครวม โดยประสานและเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหง
องคประกอบสี่อยางคือ มนุษย สังคม ธรรมชาติ เทคโนโลยี
พิพัฒน นนทนาธรณ (2553) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการ
พัฒนาที่พอเหมาะพอควร เปนไปอยางสมดุลทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดวยการเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ในสังคมหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ เขามามีสวนรวมดําเนินการ อันจะทําใหประชาชนเกิดความอยูดีมีสุขตลอดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ (2553: 2) ไดนําเสนอนิยาม
ของการพัฒนาที่ ยั่งยืนจากมุ มมองของประเทศไทยในการประชุม สุดยอดของโลกวา ดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริการใต เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 วา “
...การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย เปนการพัฒนาที่ตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุก ๆ ดาน
อยางสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวยการมีสวน
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รวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการ
พึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียม...”
จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน (2554: 98) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตอยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมกอใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและวั ฒ นธรรมรวมถึ ง วิ ถี ค วามเป น อยู ข องมนุ ษ ย และไม ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งดํารงไวซึ่งทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมที่ดีในปจจุบันใหคงอยูสําหรับคนรุนใหมในอนาคต
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใหคําจํากัดความของการพัฒนาที่ยั่งยืนวา คือการพัฒนาที่
ดํ า เนิ น ไปโดยคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี อ ยู เ พื่ อ
ตอบสนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต โดยเปนการ
พัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน
แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวคิดการพัฒนาที่เขามามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยใน
ทุกๆ ดาน แนวคิดนี้ที่มาจาก การประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย ณ กรุงสตอกโฮลม
ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อป พ.ศ. 2515 ที่จัดโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อเรียกรองใหทั่วโลก
คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการประชุม
ครั้งนี้ ทําใหเรื่องสิ่งแวดลอมไดรับความสนใจอยางกวางขวางในประชาคมระหวางประเทศและ
นําไปสูการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ในเวลาตอมาเชน
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ
UNEP) และ คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ( World Commission on
Environment and Development) เปนตน โดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาไดทําการศึกษาเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ซึ่งตอมาได
เผยแพรเอกสารชื่อ Common Future เรียกรองใหประชาชนในโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่ฟุมเฟอยไปสูการพัฒนาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมโดยไดใหนิยามของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วา คือ “การพัฒนาที่สนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุน
อนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถ ในการที่ตอบสนองความตองการของตนเอง
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2545: ออนไลน)
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ต อ มาในป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได เ ข า ร ว มการประชุ ม สหประชาชาติ ว า ด ว ย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development
หรือ UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธรัฐบราซิล หรือเปนที่รูจักกันในนาม การประชุม
สุดยอดของโลก หรือการประชุมริโอ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายในการกําหนด
ยุท ธศาสตรว า ดว ยสิ่งแวดล อมและการพัฒนาในทุก สาขา เพื่อเปนแนวทาง ปฏิวัติต อไปใน
อนาคตสําหรับประชาคมโลก โดยที่ประชุมไดมีมติใหการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ และอนุสัญญา
สองฉบับ โดยหนึ่งในนั้น คือ แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2545: ออนไลน)
ประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยไดใหการรับรองรวมกันใชแผนปฏิบัติ 21
โดยแนวคิดที่ประเทศไทยไดนํามาใชนั้น มุงเนนการสรางความสมดุลของการพัฒนาใน 3 มิติ คือ
มิติทางสิ่งแวดลอม คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยการ
พั ฒ นาทุ ก ด า นล ว นแล ว แต มี ค วามสั ม พั น ธ กั น และยั ง เป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2546) โดยจะกล า วได
ดังตอไปนี้
มิติทางสิ่งแวดลอม คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขอบเขตซึ่ง
คงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟนใหกลับคืนสูสภาพใกลเคียงกับสภาพ
เดิมใหมากที่สุด เพื่อใหคนรุนหลังไดมีโอกาสและมีปจจัยในการดํารงชีพ ซึ่งตองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่มุงจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการใชทรัพยากร
ธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล รวมถึงการชะลอการใชและการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชใหมากที่สุด
มิติทางเศรษฐกิจ คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอยางตอเนื่องในระยะยาวและ
เปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจตองเปนไปอยางสมดุล
และเอื้อประโยชนตอคนสวนใหญ เปนระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแขงขันและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ตองมาจากกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาดลดปริมาณของ
เสีย ไมทําลายสภาพแวดลอมและไมสรางมลพิษที่จะกลายมาเปนตนทุนทางการผลิตระยะตอไป
รวมทั้งเปนขอจํากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
มิ ติ ท างสั ง คม คื อ การพั ฒ นาคนและสั ง คมให เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งสมดุ ล โดยพั ฒ นาคนไทยให มี ผ ลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น
ปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลตอธรรมชาติ มีสิทธิ โอกาสไดรับ
การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนจากการพัฒนา และคุมครองอยางทั่วถึงและเปนธรรมพึง่ พา
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ตนเองไดอยางมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย รวมทั้งมีการ
นําทุนทางสังคมที่มีอยูหลากหลายมาใชอยางเหมาะสม เพื่อสรางสังคมไทยใหสรางสังคมไทยให
เปนสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต และมีความสมานฉันทเอื้ออาทร
นอกจากนี้ จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน (2554: 103-107) ไดเสนอตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนของไทยโดยจัดทําภายใตการประยุกตหลักการที่วาตัวชี้วัดตองมุงวัดการพัฒนาทั้ง 3 มิติ
ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางมีดุลยภาพผสมผสานเขากับกลไกของความยั่งยืน
คือ คํานึงถึงผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยไดยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการประเทศเพื่อ
นํ า ไปสู ค วามยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ก รอบแนวคิ ด การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด แต ล ะมิ ติ ข องการพั ฒ นามี ป ระเด็ น
ดังตอไปนี้
1) มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ เปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและยั่งยืนไดใน
ระยะยาวและมีการกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึง อํานวยประโยชนตอคนสวนใหญ
ก) การพั ฒ นาอย า งมี คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การผลิ ต สิ น ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพทางการผลิตของประเทศและความตองการของตลาด มีการใชปจจัย
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีแบบแผนทางการผลิตและการบริโภคที่เหมาะสมไมทําลาย
สิ่งแวดลอม โดยอยูบนพื้นฐานของการอนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ข) การพั ฒ นาอย า งมี เ สถี ย รภาพ หมายถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี
เสถียรภาพในประเทศและตางประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจที่
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน
ค) การกระจายความมั่งคั่ง หมายถึง การสรางโอกาสการเขาถึงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ป จจั ย การผลิ ต และโครงสรา งพื้ น ฐานของรัฐอย า งทั่ว ถึง ที่ จ ะนํ าไปสู ก ารลด
ชองวางของรายไดและกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึง
2) มิติสังคม หมายถึง การพัฒนาที่มุงใหคนและสังคมไทยมีคุณภาพสามารถ
ปรั บตั ว รู เ ทา กั น การเปลี่ ย นแปลง มีจิ ต สํา นึ ก พฤติก รรม และวิถี ชีวิ ตที่ ไมทํ า ลายทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีการนําทุนทางสังคมและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ โดยอยูภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มุงใหคนและสังคมไทยเขมแข็ง อยูดีมีสุข
และพัฒนาไดอยางยั่งยืน
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ก) การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู หมายถึง
การพัฒนาคนในสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกรใหมีศักยภาพมีโอกาสในการพัฒนา
ความรู ความคิด ทักษะ อาชีพ การบริหารจัดการไดดวยตนเอง อยูในสังคมฐานความรู และ
เกื้อหนุนตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดํารงชีวิต หมายถึง
การพัฒนาใหคนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสามารถเขาถึงระบบการคุมครอง
ทางสังคมไดอยางเทาเทียมกัน
ค) การพัฒนาใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม
หมายถึง สังคมไทยตองมีคานิยมและแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ประหยัด มีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา ไมสงผลลดทอนการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรของชาติในระยะยาว อาศัย
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชอยางกลมกลืน มีการดํารงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ง) การสรางความเสมอภาคและการมีสวนรวม หมายถึง ประชากรไทย
ตองไดรับความเทาเทียมกันทั้งทางเพศ การศึกษา อาชีพ การงาน สวัสดิการ สภาพแวดลอม
และสิทธิเสรีภาพ ภายใตขอบเขตของกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และมีโอกาสรวมในกิจกรรม
ของสังคมโดยรวม เชน การเมือง การปกครอง โดยมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร การรวมใน
กระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสังคม โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
3) มิติสิ่งแวดลอม หมายถึง การบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
และความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ตลอดจนการคงไวซึ่งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อสนองความตองการของคนรุนปจจุบันและสงวนรักษาไวใหคนรุนอนาคต
รวมทั้งการกระจายโอกาสและการมีสวนรวมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ก) การสงวนรั ก ษา หมายถึ ง การใช การป อ งกั น และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพ ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการนํา
กระบวนการอนุรักษและพัฒนามาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัด ใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ใหมากที่สุด โดยคํานึงถึงความตองการของคนทั้งใน
ป จ จุ บั น และมุ ง สงวนรั ก ษาทุ น ธรรมชาติ ไ ว ใ ช ป ระโยชน สํ า หรั บ คนรุ น อนาคต และขี ด ความ
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สามารถสูงสุดของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชโดยไมเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหระบบนิเวศสามารถรองรับและฟนตัวกลับสูสภาพเดิม
ข) การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี หมายถึง การพัฒนาประเทศตองธํารง
ไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย มีการดําเนินการแกไขปญหามลพิษ
ตางๆ ทั้งทางน้ํา ดิน และอากาศ ตลอดจนดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดมลพิษผานทางการ
ผลิตและการบริโภคของประชาชน
ค) การมีสวนรวมและการกระจายการใชทรัพยากร หมายถึง ประชาชน
ทุกคนจากทุกภาคสวนของประเทศ ไดรับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม มีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
การดําเนินโครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตอ
มวลมนุษยในสังคมโลก ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยดังกลาว
ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยที่สอดคลองกับทิศทางกระแสโลกนั้น ควร
ตองเปนการพัฒนาที่ทําใหเกิดดุลยภาพทางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังสรุปไดดังแผนภาพ ที่ 2 แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ

Sustainable Social
Development

สังคม

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
Sustainable Economic
Development

สิ่งแวดลอม

การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
Sustainable Environment
Development

ภาพที่ 2 แนวคิดหลักของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ที่มา : The Ontario Learning for Sustainability Partnership (1996)
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แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สหประชาชาติ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติขอที่ 36 วาดวยการศึกษา ฝกอบรม และความ
ตระหนักของสาธารณชน ภายใตแผนปฏิบัติการ 21 (UNCED, 1992) โดยไดชี้แนะถึง “ภารกิจ”
สําคัญของประเทศ ในการสงเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไว สรุปไดดังนี้
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในป พ.ศ. 2533 ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการศึกษา
(World Conference, 1990) มีมติใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนกระบวนการเรียนรูสําหรับคนทุก
เพศทุกวัย เพื่อใหมีโอกาสไดแสวงหาและสะสมความรู เครื่องมือ และทักษะทั่วไปที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต เพื่อปลูกฝงทัศนคติในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รูจักถาม สังเกต วิเคราะหปญหา
และคิดคนวิธีแกไขปญหาอยางรอบคอบ และเพื่อใหตระหนักวา ตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ในขณะที่เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
ไดแก การเพิ่มจํานวนประชากรที่มีโอกาสเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากรัฐมีเปาหมายผลักดัน
ใหสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย โดยเนน
การเสริมสรางทักษะการคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูถึงคานิยมที่เหมาะสม และการสรางเสริม
มุมมองที่ยึดหลักเหตุและผล ทั้งนี้ความรูและทักษะดังกลาวจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ และใหความสําคัญ กับการแสดงบทบาทของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ดวยการ
เขาไปมีสวนรวม ในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของชุมชนในสังคม อยางเหมาะสมและชาญ
ฉลาด
2) การปรับระบบการศึกษาใหสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดโครงสรางและ
แนวทางการศึกษาในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การกําหนดนโยบายและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหา สาระอันเปนองคความรูเฉพาะดานทีจ่ าํ เปน
ตอการดํารงชีพ ทักษะในการคิดอยางเปนระบบ ภูมิปญญาจากการใชเหตุผล และตระหนักรูถึง
คุณคาความเปนมนุษยหรือคานิยมที่เหมาะสม ซึ่งเปนแนวทางสูการดําเนินวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
ตลอดจนการใชทักษะอยางเหมาะสมในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตนอาศัยอยู การ
จัดระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกลาว ควรดําเนินการครอบคลุมทุกระดับของระบบ
การศึกษา ตั้งแตการศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองมีการมองยอนหลังถึงความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งปลูกฝงคุณคาความเปนมนุษย รวมทั้งขนบธรรมเนียมในการจัดการ
ทรัพยากรของทองถิ่น ที่สังคมชุมชนยึดถือปฏิบัติอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน
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3) การเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักของสาธารณชน สังคมจะเจริญ เติบโตอยางยัง่ ยืน
ได ตองประกอบดวยสมาชิก ที่มีความตระหนักถึงเปาประสงคของการมุงสูความยั่งยืน รวมทั้งมี
ความรูและทักษะที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สังคมที่มกี ารปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนทุกคนมีหนาที่สําคัญในการคัดเลือกผูแทนของตน เพื่อเขาไป
รวมบริหารจัดการประเทศ ดังนัน้ หากคนสวนใหญในสังคมมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คนเหลานัน้ จะมีสวนชวยผลักดันและกระตุนใหผูแทนของตน
ชี้นํานโยบาย กําหนดมาตรการ และวางแผนดําเนินงานบริหารจัดการประเทศ ไปในแนวทางของ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได นอกจากนี้ เมื่อเรายอมรับกันวา การบริโภคอยางไมเหมาะสม หรือฟุมเฟอย
มีสวนทําใหสังคมพัฒนาอยางไมยงั่ ยืน คนในสังคมที่ตอ งการผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
จึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ยงั่ ยืน เพื่อใหสามารถปฏิบัตติ นตามแนว
ทางการบริโภคที่ยั่งยืนไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีขอมูลความรูท ี่เทาทันสื่อและโฆษณาตางๆ
ซึ่งมักเชิญชวนใหสาธารณชนบริโภคเกินความจําเปน ขณะเดียวกันสื่อและโฆษณาทุกรูปแบบใน
สังคม ควรใหความรวมมือในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนดวย
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและฝกอบรม ในสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนประชากรควรได
รับการศึกษาอยางเหมาะสมและตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเปนกําลังสําคัญในการสรางความเจริญ
และมั่นคงแกสังคม ดังนั้น ทุกภาคสวนของสังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องคกร
พัฒนา องคกรชุมชน และชุมชนทองถิ่น จึงควรสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องแกสมาชิกของตน
และสวนรวม โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพบุคคล และการฝกอบรม เกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่เปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนาศักยภาพและความชํานาญของ
บุคคลใหสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และการกระตุนใหเกิดสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวมและสภาพแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก
การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) (Ontario Learning for Sustainability Partnership,
1996) ขององคการสหประชาชาติไดระบุไววา
“ การศึกษาเปนปจจัยสําคัญของการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน จะตองมีจุดมุงหมายในการเปลี่ยนทัศนคติของคนเพื่อใหมีความตระหนักใน
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ปญหาที่เกิดจากการพัฒนามีทักษะและพฤติกรรมที่สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบูรณาการใน
ทุกรายวิชา”
ขอความในบทที่ 36 ของแผนปฏิบัติการที่ 21 (Ontario Learning for Sustainability
Partnership, 1996) ไดกลาวถึงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวาตองเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของการเรียนรูของพลเมืองทุกคนมีการสงเสริมการพูดคุยและโตแยงเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหวางสมาชิกทุกคนในสังคม รวมทั้งเยาวชน นักการศึกษา พอแม ผูปกครอง ผูนําทางธุรกิจ
ผูนําแรงงาน สื่อมวลชน และนักการเมือง เพื่อใหพลเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคตทีม่ กี ารพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ยูเนสโก (1997) ระบุวา การศึกษาเปนความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน แตการศึกษาไมไดหมายถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน เทานั้น การศึกษามีความหมายรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู ที่
สามารถเรี ย นรู ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจํ า วั น ทั้ ง ที่ บ า นและชุ ม ชนในวงกว า ง การนิ ย ามการศึ ก ษาใน
ความหมายที่ ก ว า งทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ 2 ประการ คื อ ประการแรก ขยาย
ประชาคม นักการศึกษาใหกวางขึ้น นักการศึกษานอกจากจะหมายถึง ครู อาจารย และ
ผูบริหารการศึกษาแลว ยังหมายรวมถึงนักพัฒนาหลักสูตร บุคลากรสนับสนุน นักฝกอบรมในภาค
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม เจ า หน า ที่ ว างแผนสุ ข ภาพ ผู นํ า เยาวชน กรรมการสมาคมผู ป กครอง
เจ า หนา ที่ สื่ อ มวลชน เปน ต น ประการที่ส อง ขยายประชาคมสถาบั น การศึ ก ษาใหก วา งขึ้ น
องคการระหวางประเทศ หนวยงานภาครัฐ สถาบัน มูลนิธิ และองคการภาคเอกชน ในวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ลวนเปนสถาบันที่จะมีสวนรวมในการทําใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการอยางใด
อยางหนึ่งและมีศักยภาพในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนได
ในป ค.ศ. 2002 ยูเนสโก ไดกําหนดใหป พ.ศ. 2005- 2014 (พ.ศ. 2548-2557) เปน
ทศวรรษแหงสหประชาชาติ วาดวยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Decade
of Education for Sustainable Development ) โดยมีตัวยอ DESD (UNESCO, 2005 อางถึง
ใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2553: 78) และมีวิสัยทัศนวา
“โลกที่คนทุกคนมีโอกาสไดรับประโยชนจากการศึกษา มีการเรียนรู คานิยม พฤติกรรม
และวิถีชีวิตที่จําเปนสําหรับอนาคตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค”
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จุดมุงหมายของ DESD มี 5 ขอ คือ
1) สงเสริมบทบาทของการศึกษาและการเรียนรูในการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) สนับสนุนการประสานงาน การสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยน และปฏิสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) สงเสริมการเสริมสรางวิสัยทัศนดานการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการเรียนรู และการสราง
ความตระหนักของสาธารณชนทุกรูปแบบ
4) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการเรียนและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) พัฒนากลยุทธทุกระดับเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหเขมแข็ง
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยู เ นสโก (2006) ได นํ า เสนอแนวคิ ดที่ สํ า คั ญสํ า หรั บ ทศวรรษสหประชาชาติว า ด ว ย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 แนวคิด คือ
1) การเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเริ่มตนที่ดีกวาเริ่มตนการ “การศึกษา”
2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งมิใชเปนเพียงทางเลือก
3) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนภารกิจของทุกคน
โคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวไวในเอกสารเผยแพรของ ยูเนสโก
(2006) วา “ สิ่งทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดของเราในศตวรรษนี้ คือ การนําแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งคอนขางเปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงสําหรับประชาชนทุกคนในโลก” ดังนั้น ยูเนสโก
จึงไดสรุปสิ่งทาทายที่สําคัญมี 4 เรื่อง คือ
1) ขยายการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปสูการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) สรุปบทเรียนและขยายผลโดยบูรณาการวิสัยทัศนการจัดการศึกษาแนวใหมนี้เขาไปใน
แผนระดับชาติ
3) ระดมสื่อสารมวลชนในการเปนภาคีหรือพันธมิตรในการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) เสริมสรางความรวมมือของพันธมิตรและเครือขายเพื่อรวมพลังในการสรางสรรคโลกให
นาอยูสําหรับอนุชนรุนหลัง
ลักษณะสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามขอเสนอของ ยูเนสโก
(2005) มี 6 ลักษณะคือ
1) เปนการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเปนองครวม
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2) เปนผลักดันการเสริมสรางคานิยม
3) เนนการคิดเชิงวิพากษ และการคิดแกปญหา
4) ใชพหุวิธีวิทยา
5) ใชการตัดสินใจแบบมีสวนรวม
6) มีความสอดคลองกับทองถิ่น
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย สิ่งที่ควรจะทําอยางเรงดวนมี 4 เรื่อง คือ
1) เรงสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต และเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
2) เรงปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษาทุกระดับใหมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะคานิยม
และมุมมองทีจ่ ะเสริมสรางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3) เรงเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักของสาธารณชน ใหมีความตระหนักรู
(Informed Awareness) และเปนพลเมืองที่มีความกระตือรือรน (Active Citizen) ในดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4) เรงรัดการจัดการฝกอบรมประชาชน รวมทั้งผูประกอบการ และแรงงานทุกภาคสวน
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติใหมีความรู และทักษะที่จําเปนในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งที่ทาทายและอุปสรรคของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยูเนสโก (UNESCO, 2006) ไดนําเสนอในหนังสือคูมือการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development Toolkit) วาสิ่งที่ทาทายและอุปสรรคของการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 12 ประเด็น คือ
1) การยกระดับความตระหนัก
2) การนําเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรจุในหลักสูตร
3) การเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
4) การเผชิญกับแนวคิดที่สลับซับซอนของการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
6) การเชื่อมโยงศาสตรดั้งเดิมในกรอบแนวคิดสหวิทยาการ
7) การมีความรับผิดชอบรวมกัน
8) การเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษย
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9) การแสวงหาทรัพยากรการเงินและวัสดุอุปกรณ
10) การพัฒนานโยบาย
11) การพัฒนาบรรยากาศการสรางสรรค นวัตกรรม และการเผชิญความเสี่ยง
12) การเสริมสรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ไดเสนอวา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตอง
ดําเนินการดังนี้
1) ใชแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและภาคสวนที่หลากหลายรวมทั้ง
สื่อมวลชน และภาคเอกชน รวมทั้งการยกระดับความตระหนักของสาธารณชน การศึกษาและ
การฝกอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการระดมใชทุกวิธีการและทุกรูปแบบ
2) มีการกระตุนประชาชนในการทําความเขาใจ เรื่องสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1) ความสลับ
ซับซอนและพลังรวมระหวางประเด็นที่คุกคามความยั่งยืนของโลก 2) คานิยมของประชาชนแตละ
คน กับคานิยมของสังคมที่แตละคนอาศัยอยู
ยูเนสโก ไดนําเสนอกลยุทธการสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับ
ทศวรรษ DESD ดังกลาวไว 7 กลยุทธ คือ
1) เสริมสรางวิสัยทัศน
2) ใหคําปรึกษาและความเปนเจาของ
3) หุนสวนและเครือขาย
4) เสริมสรางขีดความสามารถ
5) วิจัยและนวัตกรรม
6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) ติดตาม กํากับและประเมินผล
ยูเนสโก (UNESCO, 2006) ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดนําเสนอประเด็นสําคัญ
(core ESE issues) สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จํานวน 11 ประเด็นดังตอไปนี้
1) สารสนเทศและความตระหนัก
2) ระบบความรู
3) การบริหารจัดการและปกปองสิ่งแวดลอม
4) ความเปนธรรมและสันติภาพ
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5) บริบททองถิ่น
6) การเปลี่ยนแปลง
7) วัฒนธรรม
8) หัวขอและประเด็นสําคัญที่เปนประเด็นรวม
9) สุขภาพ
10) สิ่งแวดลอมศึกษา
11) ความมุงมั่นของผูนํา
นอกจากนี้ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน (2555) ไดวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของระบบ
การศึกษาไทย โดยเฉพาะผลกระทบของการมีกลไกความรับผิดชอบและการบริหารจัดการโรงเรียน
ที่ดีตอสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนดังนี้
1) การเปดเผยขอมูลสัมฤทธิผลของโรงเรียนตอสาธารณะ
2) กลไกความรับผิดชอบ (accountability) ในรูปแบบตางๆ เชน ความสนใจของ
ผูปกครอง สวนใหญ ในการตรวจสอบผลการศึกษาของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งแสดงถึงการมี
กลไกความรับผิดชอบในระดับพื้นที่ (bottom-up accountability) และการมีระบบติดตาม
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนโดยหนวยงานสวนกลาง ซึ่งแสดงถึงการมีกลไกความ
รับผิดชอบจากเบื้องบน (top-down accountability)
3) ระบบการใหแรงจูงใจ (incentive) โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนของครูใหญเขากับ
สัมฤทธิผลของนักเรียน
4) ความมีอิสระในการบริหารจัดการ (autonomy) ของโรงเรียนในดานหลักสูตร ซึ่งแสดง
ถึงความมีอิสระดานวิชาการ (substantive autonomy) และงบประมาณ ซึ่งแสดงถึงความมีอิสระ
ดานการดําเนินการ (procedural autonomy)
การเปลี่ยนแปลงที่จําเปน
แมวาการศึกษาในปจจุบันจะสามารถพัฒนาคนใหมีปญญามากขึ้น มีความรูมากขึ้น มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความวิเคราะห และความสามารถในการเรียนรู แตก็ไมสามารถ
แก ปญ หาโลกได โ ดยอั ต โนมั ติ จึ ง มี ค วามจํ า เปน ต อ งเปลี่ ย นแปลงการศึ ก ษาให มีพ ลัง ในการ
เสริมสรางความตระหนัก วิสัยทัศนและเทคนิควิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม
รวมทั้งวิถีชีวิตที่จะไปนําสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ยูเนสโก (UNESCO, 1997) ไดเสนอวา การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองมุงเนน “การเรียนรู” มากกวา “การสอน” ดังนั้นจะตองเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาอยางนอย 4 ประการ
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1) ปฏิรูปโครงสรางและลักษณะของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปจจุบัน
3) พัฒนาจิตสํานึกของสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) เสริมสรางขีดความสามารถทั้งภายในและระบบการศึกษาและทุกภาคสวนที่เปน
หุนสวนในการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทบาทของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียน จะเปนบทบาทคูขนาน
กลาวคือ มีบทบาทในการสืบทอดสังคมปจจุบันพรอมๆ กับบทบาทในการเตรียมผูเรียนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตดวย ดังนั้น ถาปราศจากความมุงมั่นของทุกคนในสังคมในการ
สรางสรรคการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษามีแนวโนมที่จะสืบทอดสังคมที่ไมใชการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเตรียมผูเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในเรื่องสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1) การปฏิรูปหลักสูตร และ 2) การปฏิรูป
โครงสราง (UNESCO,1997)
การปฏิ รู ป หลั ก สู ต รจะต อ งทบทวนหลั ก สู ต รป จ จุ บั น ทั้ ง หมดทั้ ง ในด า นวั ต ถุ ป ระสงค
เนื้อหาสาระ การเรียนการสอน และการประเมินผล (OLE : Objective, Leaning Experience,
evaluation) ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ และความสามารถ ในการทํางานรวมกัน เพื่อ
สรางอนาคตที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตองมีการสราง “ ทฤษฎีและการปฏิบัติแนวใหม” ในการจัด
การศึกษาใหมีพลังในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต (lifestyle) ของพลเมืองที่เปนวิถีแบบ
ประชาธิปไตยและวิถีชีวิตแหงสันติ (UNESCO, 1997)
การปฏิรูปโครงสราง ตองมีการปฏิรูปโครงสรางอยางนอย 2 ประการ ประการแรกคือ
การทบทวนและเปลี่ยนแปลง การรวมศูนยอํานาจในการจัดหลักสูตร รายวิชาเรียน และหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใหเกิดโปรแกรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ หลักสูตรระดับชาติควรเปนกรอบแนวทางกวางๆ ที่กําหนดจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคทั่วไป
ของรายวิชา ขอบเขตเนื้อหาสาระ แนวการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม วัสดุการเรียนรู
ที่สอดคลอง และเกณฑสําหรับการประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานกลาง แต
ใหโอกาสถานศึกษา ครู และนักเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดไดมากขึ้น การปฏิรูป
โครงสราง ประการที่ 2 คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมิน กระบวนการ และผลลัพธของการ
เรียนรู โดยเริ่มตนคิดจากสิ่งที่คนและสังคมตองการจากระบบการศึกษา ความตองการเรียนรูที่
จะตองตอบสนองสังคมได นั้น เปนที่ยอมรั บกันวา ตองเปนการสรางพลังอํานาจใหประชาชน
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและสรางสรรค สวนการประเมินผลการเรียนรูนั้น ควรประเมินดวย
วิธีการที่หลากหลายบนหลักการของผลลัพธการเรียนรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO, 1997)
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ภาคีการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงออนตาริโอ(Ontario Learning for Sustainability
Partnership, 1996) ไดเสนอวาจะตองมีการพัฒนาครูใหมีความรู ความ สามารถเพิ่มเติมเพื่อให
บรรลุผลของการจัดการศึกษาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรูความสามารถที่ตองการเพิ่มเติม ไดแก
1) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจพื้นฐาน การตลาด การจางงาน การเงิน
การคลัง และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
2) ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดแก อากาศ น้ํา ที่ดิน ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปใชแลวไม
หมดไป และของเสีย
3) ความรูเกี่ยวกับสังคม ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย ประชากร ความเปนธรรม
อาหาร ความยากจน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการศึกษา
4) ความรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับนานาชาติ หรือระดับโลก รวมทั้งการเชื่อมโยง
ของประเด็นปญหาเหลานี้กับระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
5) ความสามารถในการบูรณาการ และประยุกตความรูในขอ 1-4 ในลักษณะการบูรณา
การขามหลักสูตร (Cross- curriculum Approach)
6) ความสามารถในการบูรณาการความรูในขอ 1-4 กับสถานการณจริงและบริบทที่
สัมพันธกัน
7) ความสามารถในการสงเสริมความเขาใจ การปรับตัว และการกําหนดทิศทางอนาคต
เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองเสริมสรางเสาหลักสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหเขมแข็ง (UNESCO, 1997 อางถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2553: 84)
ดังตอไปนี้
1) ดานสิ่งแวดลอม ใหมีความตระหนักในความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและความ
เปราะหรือความบอบบางของสิ่งแวดลอมทางภายภาพ
2) ดานสังคม ใหมีความเขาใจในสถาบันทางสังคมและบทบาทของสถาบันทางสังคมใน
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
3) ดานเศรษฐกิจ ใหมีความรูสึกไว มีไหวพริบและมีความสามารถในการตอบสนองตอ
ข อ จํ า กั ด และศั ก ยภาพของความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ผลกระทบที่ มี ต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
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ทั้งนี้ จะตองบูรณาการ 3 เสาหลักดังกลาวกับวัฒนธรรมซึ่งเปนวิถีแหงพฤติกรรมความเชื่อ และ
การปฏิบัติที่แตกตางไปตามบริบท ประวัติศาสตร และประเพณี
การเสริมสรางเสาหลักดังกลาวจะตองมีการศึกษาประเด็นสําคัญ (Core Issue) ดังตอไปนี้
1) ประเด็นสําคัญดานสิ่งแวดลอม ไดแก
1.1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1.2) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงอากาศ
1.3) การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทและสิ่งแวดลอม
1.4) การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
1.5) การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติ
2) ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจ ไดแก
2.1) การขจัดความยากจน
2.2) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของคณะบุคคล นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3) ลักษณะที่ดีของระบบเศรษฐกิจการตลาด
3) ประเด็นสําคัญดานสังคม วัฒนธรรม ไดแก
3.1) การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
3.2) การประกันสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
3.3) ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
3.4) สุขภาพที่ดี
3.5) การบริหารจัดการที่ดี
3.6) การเสริมสรางเขาในอันดีระหวางวัฒนธรรมและระหวางประเทศ
3.7) การคุมครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผลลัพธการเรียนรูที่สําคัญ
ภาคีการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงออนตาริโอ (OLSP, 1996) ไดเสนอวา ผลลัพธ
การเรียนรูที่สําคัญจะกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 4 ดาน คือ 1) ผลลัพธดานสิ่งแวดลอม 2) ผลลัพธ
ดานเศรษฐกิจ 3) ผลลัพธดานสังคม และ 4) ผลลัพธดานการคิดเชิงระบบ โดยจําแนกระดับของ
ผลลัพธการเรียนรูแตละดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ผลลัพธการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม มีความเขาใจแนวคิด ระบบ และประเด็นสําคัญ
ทางนิเวศวิทยา และมีความสามารถในการพัฒนากลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีความสามารถตามลําดับดังนี้
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1.1) แสดงใหเห็นความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางชีววิทยาอยางมีความเชื่อมโยง
1.2) แสดงใหเห็นความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบและวงจรทางนิเวศวิทยา
1.3) แสดงใหเห็นความตะหนักอยางรอบรูในประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา
ได แ ก มลภาวะ การทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย นแปลงบรรยากาศ ความร อ ยหรอของ
ทรัพยากร รวมทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
1.4) วิเคราะหอยางลึกซึ้งถึงความเชื่อมโยงของประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมระดับ
ทองถิ่นและระดับโลก กับทางเลือกวิถีชีวิตสวนบุคคล
1.5) พัฒนากลยุทธและการปฏิบัติเพื่อการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และชุมชนโลก
2) ผลลัพธการเรียนรูดานสังคม มีความเขาใจหลักการ ระบบและประเด็นปญหาทาง
สังคม และมีความสามารถในการพัฒนากลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอพฤติกรรม
สังคม สุขภาพ วัฒนธรรมชนกลุมนอยและความเปนธรรม โดยมีความสามารถตามลําดับ ดังนี้
2.1) แสดงใหเห็นความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทางสังคม สุขภาพ
ความเปนธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และความปลอดภัย
2.2) แสดงใหเห็นความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสังคม เอกัตบุคคล ครอบครัว
ชุมชน ธุรกิจ รัฐบาล การเมือง และสื่อมวลชน
2.3) แสดงใหเ ห็นความตระหนัก อยางรอบรูเ กี่ยวกับประเด็นปญหาหลัก ของ
สัง คม ไดแก ความยากจน ความไม เสมอภาค สิ ท ธิม นุ ษยชน การมีป ระชากรมากเกิน ไป
สงคราม การวางงาน รวมทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
2.4) วิเคราะหอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของประเด็นปญหาทางสังคม
ระดับทองถิ่ นและระดับโลกกั บบทบาทหนาที่ ของมนุษย ความคิดสรางสรรค ความคิดริเ ริ่ม
ความเชื่อมั่น คุณคาและความรับผิดชอบในตนเอง
2.5) พัฒนากลยุทธและการปฏิบัติเพื่อการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
พฤติกรรมสังคมในชุมชนทองถิ่น และชุมชนโลก
3) ผลลัพธการเรียนรูดานเศรษฐกิจ มีความเขาใจหลักการ ระบบ และประเด็นปญหา
ทางเศรษฐกิจ และมีความสามารถในการพัฒนากลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจ โดยมีความสามารถตามลําดับ ดังนี้
3.1) แสดงใหเห็นความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและความหมายของเศรษฐกิจ
การเงิน สินทรัพย หนี้สิน การคา ภาษี การแลกเปลี่ยน สหกรณ การแขงขัน และการบริโภค
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3.2) แสดงใหเห็นความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน
การบัญชี และการคา
3.3) แสดงใหเ ห็นความตระหนัก อยางรอบรูเ กี่ยวกับประเด็นป ญหาหลัก ของ
เศรษฐกิจ ไดแก โลกาภิวัตน การขาดดุล การภาษี การแขงขันรวมทั้งสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
3.4) วิ เ คราะห อ ย า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มโยงของประเด็ น ป ญ หาทาง
เศรษฐกิจระดับทองถิ่นและระดับโลกกับทางเลือกวิถีชีวิตสวนบุคคล
3.5) พัฒนากลยุทธและการปฏิบัติเพื่อการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจในชุมชนทองถิ่น และชุมชนโลก
4) ผลลัพธการเรียนรูดานวิธีการเชิงระบบ มีความเขาใจการพึ่งพาซึ่งกันและกันของ
มนุษย เศรษฐกิจที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดีและมีความสามารถในการแสดงใหเห็นวิธีการเชิงระบบใน
ประเด็นตางๆ โดยมีความสามารถตามลําดับขั้น ดังนี้
4.1) แสดงใหเห็นความเขาใจพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในแงทเี่ ปนการพึง่ พา
ซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งหลักการสันติภาพ ความมั่นคง การ
คุมครองสิ่งแวดลอม ความพอเพียง การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ความหวงใยคนรุนหลัง และ
ความเปนธรรมระหวางคนรุนตางๆ
4.2) แสดงใหเห็นวิธีการเชิงระบบและวิธีการเชิงองครวมในการประเมินประเด็น
ปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และชุมชน
4.3) แสดงใหเห็นวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย ตัวบงชี้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการวางแผนแบบ
บูรณาการ
4.4 พัฒนากลยุทธและการปฏิบัติเพื่อการเปนผูมีสวนรวม เปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกระบวนการทางสังคมในชุมชนทองถิ่น รวมทั้งชุมชนโลก
การบริหารเชิงกลยุทธ
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ
คําวา กลยุทธ มีรากศัพทมาจากภาษากรีกราว 400 B.C วา “Strategos” ซึ่งใชในวงการ
ทหารโดยเกิดจากคําวา Stratos หมายถึงกองทัพ (Army) และ Agein หมายถึงนําหนา (Lead)
(Greenley,1989: 254-255 อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2549: 16)
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Certo และ Peter (1991: 17) กลาววา กลยุทธ หมายถึง วิธีการดําเนินงานที่คาดวาจะ
นําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ
Mintzberg (1994: 23-32) ใหหลัก 5 Ps หรือ อักษร P หาตัว แทนความหมายตางๆ ของกลยุทธ
ดังตอไปนี้
1) กลยุทธ หรือ แผน (Strategy is a plan = P1) หมายถึง กิจการทั้งหลายกําหนด
กลยุทธขึ้นเพื่อใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางหรือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคต
2) กลยุทธ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) หมายถึง แบบแผน
ดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เปนไปอยางตอเนื่องในแตละชวงเวลา ซึ่งชี้ใหเห็นวาการวางแผน
งานในอนาคตจําเปนตองคํานึงถึงวิวัฒนาการขององคการที่สืบเนื่องจากอดีต และขณะเดียวกัน
บทบาทของผูบริหารในการวางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจําเปนตองคํานึงถึงความ สามารถหรือความ
คาดหวังของผูปฏิบัติดวย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณเชิงกลยุทธหรือสิ่งที่ผูบริหารตั้งใจจะ
ทําอาจจะเปนไปไมได แตผูปฏิบัติอาจใชความชํานาญดานตางๆ ปรับกลยุทธในระหวางปฏิบัติ
อาจจะเปนไปไมได แตผูปฏิบัติอาจใชความชํานาญดานตางๆ ปรับกลยุทธในระหวางปฏิบัติจน
กลายเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นไดจริง
3) กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is a position = P3) หมายถึง
การเนนไปที่ความสําคัญของฐานะหรือตําแหนงของกิจการในสนามแขงขัน ดังนั้นสินคาหรือ
บริการที่เสนอออกไป จําเปนตองเหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละประเภท
4) กลยุทธ คือ มุมมอง (Strategy is a plan = P4) หมายถึง การเนนความสําคัญของ
การพิจารณาที่สภาพที่แทจริงภายในองคการ คือ คุณลักษณะที่นาจะเปนขององคการ ดังนั้น
มุมมองจึงหมายถึง วิธีการดําเนินงานที่ตองการใหคนในองคการยึดถือรวมกัน
5) กลยุทธ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a plan = P5) ในสถานการณที่มี
การตอสูหรือการแขงขัน สิ่งที่ทุกคนตองการ คือ การเอาชนะ ซึ่งทุกฝายจะตองวางกลยุทธ โดย
คํานึงถึงการใชอุบายในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนกุศโลบาย หรือเลหเหลี่ยม หรือกลวิธี เพื่อ
เอาชนะฝายตรงขามใหได
ธงชัย สันติวงษ (2546: 154) กลาววา กลยุทธ คือ วิธีที่ชาญฉลาดที่ผูบริหารคิดได ซึ่งวิธี
ดังกลาวนี้จะเปนวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานตามเปาหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด จนบรรลุในวัตถุประสงคที่ตั้งไวได
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา กลยุทธ คือ วิธีการตางๆ ที่ผูบริหารวางแผน โดยการคาดการณถึง
แนวโนมที่องคการตองประสบปญหา และหาทางปองกันและแกไข เพื่อใหองคการสามารถบรรลุ
งานตามเปาหมายที่กําหนดไว
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
Wheelen และ Hunger (1995: 3) ไดกลาวถึงการบริหารเชิงกลยุทธวา หมายถึง การกําหนดการ
ดําเนินการขององคการเพื่อบรรลุผลงานในระยะยาวขององคการ รวมถึงการวิเคราะห ศึกษา
สภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ การประเมินผลและควบคุมกล
ยุทธ การศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธและตองมีการตรวจสอบและประเมินสภาพ แวดลอม
ภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคและประเมินสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดเดนและจุดดอย
Certo และ Peter (1991) ไดเสนอกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) โดยพิจารณาจุดแข็ง
จุดออน ภายในองคกร และโอกาส อุปสรรค จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององคกร (Establishing Organization Direction) ในขัน้ ตอน
นี้จะมีการจัดวางทิศทางขององคการภาครัฐจะมีมุมมองดังนี้คือ พิจารณาพันธกิจ (Mission) ซึ่ง
เนนเหตุผลในการมีองคกร และวัตถุประสงค (Objective) ขององคกรซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจาก
การมีองคกร
ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบ เลือกกลยุทธ
ที่เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ เชนการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะหคําถามวิกฤต (Critical
Question) เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธที่กําหนดไวใหเปนไปอยางราบรื่น โดยคํานึงถึงโครงสรางขององคกร
และวัฒนธรรมขององคกร เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategy Control) โดยวิธีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสําเร็จขององคกร
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง จากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึง
ขั้นตอนที่ 5 และมี “การทบทวน” โดยเวียนกลับมาขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณา
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สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งองคกรจะตองเผชิญ และปรับกลยุทธใหองคกรดําเนินงานได
อยางเหมาะสม
Dess และ Miller (1993: 9-15) กลาววากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
3 สวน ไดแก
1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) เปนพื้นฐานของกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ ประกอบดวย (1) การพิจารณาถึงเปาหมายองคกร (Goal) เปาหมายเชิงกลยุทธ
(Strategic Goal) เปนการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค ซึ่งเปนจุดมุงหมายในการ
ใชความพยายามขององคกรเพื่อใหเปนเปาหมายเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการนําไปสูการกําหนด
กลยุทธ (2) การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) การบริหารเชิงกลยุทธที่ประสบผลสําเร็จ
ขึ้นอยูกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับโอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวยการวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดลอมภายในประกอบดวยจุดแข็งและจุดออน ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห
ดังนี้
โอกาสและอุปสรรคภายนอก (External opportunity and threats) คือ โอกาส และ
อุปสรรคจากภายนอก เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมประเพณี ดานประชากร ศาสตร ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ดานการเมืองและรัฐบาล แนวโนมทางการแขงขันและ
เหตุการณ สามารถสรางประโยชนและอันตรายใหกับองคกรไดในอนาคต โอกาสและอุปสรรคที่
อยูเบื้องหลังการควบคุมของโรงเรียนที่ไมสามารถควบคุมได
จุดแข็ง และจุดออนภายใน (Internal Strengths and Weaknesses) เปนกิจกรรมที่
สามารถควบคุมไดภายในองคกรซึ่งทําใหมีลักษณะดีและไมดีประกอบดวย การจัดการศึกษา
การเงิน การบัญชี กระบวนการเรียนการสอน การปฏิบัติตามแผน การวิจัย การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร มีจุดแข็งหรือจุดออนเกิดขึ้น องคกรสามารถใชจุดแข็ง
กําหนดเปนกลยุทธและในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดออน และจุดแข็งจะตองเปรียบเทียบกับ
คูแขงขัน
2) การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) เปนการกําหนดกลยุทธ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงงานที่ตองทําไวลวงหนาใหเปนผลลัพธ คือกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ
และกลยุทธระดับบริษัท
3) การดําเนินกลยุทธ (Strategic Implementation) เปนการกําหนดแผนปฏิบัติการแปล
กลยุทธที่สามารถใหเปนจริง สวนนี้ผูบริหารตองคํานึงถึงโครงสรางองคกร กลยุทธความเปนผูนํา
และการควบคุมเชิงกลยุทธ
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Johnson และ Sholes (1997: 23-25) ที่กลาววากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบ
ดวย 3 สวน ไดแก 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) คือ การวิเคราะหความ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล อ มภายนอกและสภาพแวดล อ มภายใน การวิ เ คราะหทั ศ นคติ
คานิยม และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงการคาดหวังจากผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนด
ทิศทางขององคกรดวย ทั้งนี้เพราะทิศทางขององคกรตองไดจากความคาดหวังจากหลายฝายที่
เกี่ยวของไมใชไดจากผูบริหารฝายเดียว 2) ทางเลือกกลยุทธ (Strategic Choice) จะประกอบ
ดวยการกําหนดแนวทางเลือกที่สอดคลองกับทิศทางขององคการในอนาคตมีการประเมินทางเลือก
ที่ ดี ห รื อ เหมาะสมที่ สุ ด ขององค ก ร และสุ ด ท า ยก็ คื อ การเลื อ กกลยุ ท ธ ที่ จ ะใช ใ นองค ก รให
เหมาะสมเปนไปตามภารกิจและวัตถุประสงคขององคกรที่ไดตั้งไว มีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียว
ของกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่ และ 3) การดําเนินกลยุทธ
และการควบคุม (Strategic Implementation and Control) เมื่อองคกรไดวิเคราะหปจจัยดาน
ตางๆ กําหนดทิศทางขององคกรและเลือกกลยุทธแลวจะตองนําเอากลยุทธมาดําเนินการประยุกต
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ซึ่ ง ต อ งมี ก ารเสริ ม สร า งทั ก ษะความสามารถ
บุคลากรทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการใหเหมาะสมกับกลยุทธองคกร นอกจากนี้ยังตองจัด
โครงสรางองคกรใหสอดคลองกับกลยุทธ สุดทายไดแกการตรวจสอบประเมินและควบคุมการ
ดําเนินกลยุทธใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ธงชัย สันติวงษ (2546: 86-90) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 4
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1) การวิเคราะหเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ ไดแก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ( Analysis of External Environment) คือ
การตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่องคการ
ตองเกี่ยวของในขณะทําธุรกิจอยูและทําการประเมินใหเห็นถึงโอกาส (Opportunity) และขอจํากัด
(Threats)
การวิ เ คราะห โ ดยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรต า งๆ ที่ มี อ ยู ภ ายในและจุ ด แข็ ง
(Strengths) และจุดออน (Weakness) เพื่อประเมินใหทราบถึงกําลังความสามารถที่มีอยูจะชวย
ใหดําเนินงานตางๆ ดําเนินตอไปได และสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตเงื่อนไขของสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงไปดวย
การรับรูถึงคานิยมสวนบุคคล (Personal Values) และมีวัตถุประสงคสวนตัวของบุคคล
มีอํานาจ รวมทั้งบุคคลฝายตางๆ ที่ยังคงมีอํานาจอิทธิพลอยูภายในแวดวงองคกรทั้งนี้เพราะ
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คานิยมสวนตัวของบุคคลเหลานี้ที่เปนผูตัดสินใจที่สําคัญ จะมีผลกระทบตอทางเลือกกลยุทธ
อยางแนนอน ดังนั้นเพื่อใหกลยุทธเปนที่ยอมรับโดยคณะผูบริหารเหลานี้ ผูบริหารที่วางแผนกลยุทธ
จึงควรรับรูคายนิยมดังกลาวและปรับกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมและความชอบสวนบุคคลจน
เปนที่ยอมรับไดในที่สุด การพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคกรที่พึงมีตอสังคม
2) การวางแผนเชิงกลยุทธและกระบวนการบริหารโดยวัตถุประสงค
การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคทางกลยุทธ (Mission and Strategic
Objectives) คือการพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของกิจการ
การกําหนดแผนงานหลัก นโยบายและกลยุทธยอย (Major Plans Policies and
Substrategies) หมายถึง การแจกแจงออกเปนแผนงานหลักตางๆ ที่จําเปนเพื่อการทํางานให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคทางกลยุทธ และเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว
3) การปฏิบัตติ ามกลยุทธ
การปฏิบัติตามกลยุท ธนับวามีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธทั้ง นี้
เพราะกลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จไดยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติลุลวงไป ปจจัยที่สําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลายคือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไว
และคุณภาพทรัพยากรมนุษย ตลอดจนความพรอมและเหมาะสมของระบบและกระบวนการ
บริหารงานเหลานี้ตางก็จะเปนเครื่องมือใหผูบริหารที่เปนผูทํางานทั้งหลาย ทั้งที่เปนผูบริหาร
ระดับกลางและผูบริหารที่อยูต่ําลงไปไดใชสําหรับการทํางานระหวางกัน
4) การประเมินกลยุทธ
การประเมินกลยุทธเปนหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารระดับสูงที่จะทําการประเมินถึงกลยุทธ
ตางๆ ขององคกรและกลยุทธทางธุรกิจทั้งหลายที่พึงตองการทราบวาเมื่อไดจัดวางกลยุทธไวอยาง
ดีแลวตองมีการวิเคราะหตรวจสอบโดยตลอดเกี่ยวกับผลที่ออกมาไดของกลยุทธที่กําลังใชอยูใน
ปจจุบัน
สมยศ นาวีการ (2544: 12) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย
1) การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร
จุดแข็ง คือ ขอไดเปรียบภายในขององคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร สวนจุดออนจะตรงขามกับจุดแข็ง อุปสรรค คือ สถานการณภายนอกที่สรางอุปสรรคตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สําหรับกระบวนการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคขององคกรจะถูกเรียกกันโดยทั่วไปภายในโลกของธุรกิจวาการวิเคราะห SWOT การ
วิเคราะห SWOT จะใหขอมูลแกผูตัดสินใจภายในองคกรเพื่อใชเปนรากฐานการตัดสินใจของ
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พวกเขา การวิเคราะห SWOT ชวยใหองคกรแสวงหาประโยชนจากโอกาสและตอสูกับอุปสรรค
ในอนาคตได
2) การกําหนดภารกิจขององคกร ทุกองคกรจะตองมีภารกิจ
ภารกิจ คือ เหตุผลการดํารงอยูขององคกร การกําหนดภารกิจขององคกรมีความ
สําคัญเปนอยางมาก เพราะภารกิจจะกําหนดของเขตการดําเนินงานขององคกร ถอยแถลงของ
ภารกิจอาจจะเขียนไวอยางกวางๆ หรือ แคบๆ การเขียนถอยแถลงของภารกิจจะมีผลตออนาคต
ขององคกร
3) การกําหนดปรัชญาและนโยบายขององคกร
ปรัชญาขององคกรจะแสดงใหเห็นถึงคานิยม และความเชื่อขององคกรซึ่งจะถูกใช
เปนแนวทางของพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนภายในองคกร บริษัททั้งหลายไดกําหนดแนวทางของ
การบริหารไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาขององคกร นโยบายขององคกร
จะใหแนวทางที่กําหนดแกสมาชิกทุกคนภายในองคกร นโยบายจะสรางขอจํากัดอยางกวางๆ ใน
การตัดสินใจของผูบริหาร
4) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ ผลสําเร็จที่องคกรโดยสวนรวมตองการบรรลุภายในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะถูกถายทอดเปนผลสําเร็จที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการบรรลุ
ภารกิจขององคกร
5) กําหนดกลยุทธองคกร
กลยุ ท ธ คื อ หนทางไปสู จุ ดหมาย กลยุ ท ธ ข ององค ก รจะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึง วิ ธี ก ารบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร ขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธและการเลือกกลยุทธของ
องคกรที่ดีที่สุด
6) การดําเนินกลยุทธขององคกร
การดําเนินกลยุทธขององคกรจะครอบคลุมทุกดานของกระบวนการบริหาร เชน การจูงใจ
การจายผลตอบแทน การประเมินผลงาน และการควบคุม
7) การควบคุมกลยุทธขององคกร
การควบคุมจะเกี่ยวพันกับการวัดผลงาน เปรียบเทียบระหวางผลงานที่วัดไดและ
ผลงานที่วางแผนไวและการแกไขขอแตกตางที่เกิดขึ้น กระบวนการดังกลาวนี้จะถูกใชกับการ
ควบคุมกลยุทธขององคกรเหมือนกัน เครื่องชี้ผลการดําเนินกลยุทธขององคกร การประเมินผล
ตอนแรกๆ จะมีความสําคัญไมเพียงแตเพื่อการดําเนินกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แตเพื่อ
การปรับปรุงกลยุทธที่ไมมีประสิทธิภาพขององคกร
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545: 24-25) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
ประกอบดวย
1) การวิเคราะหสถานการณ (Conduct a Situation Analysis) ประกอบดวย
1.1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) เปนพื้นฐานของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ ขั้นตอนในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ ไดแก การกําหนดจุดมุงหมาย (Purpose)
วิสัยทัศน (Vision) ขอความภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) นโยบายขององคก ร
(Organizational policy)
1.2) การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ประกอบดวย โอกาสและอุปสรรค
ภายนอก (External opportunity and treats) จุดแข็งจุดออน (Internal Strengths and Weaknesses)
2) การวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย
2.1) กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Level Strategy) ประกอบดวย 3 ขั้น
ขั้นปจจัยนําเขา (The Input Stage) ไดแก (1) แมททริกซการประเมินปจจัย
ภายใน (Internal Factor Evaluation: IFE Matrix) (2) แมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก
(External Factor Evaluation: EFE Matrix) (3) แมททริกซโครงรางการแขงขัน (The Competitive
Matrix: CPM)
ขั้นการจับคู ( The Matching Stage) ไดแก (1) แมททริกซอุปสรรค- โอกาสจุดออน- จุดแข็ง (Treats- Opportunity- Weaknesses- Strengths: TOWS matrix) (2) แมทท
ริกซตําแหนงกลยุทธและการประเมินปฏิบัติ (Strategic Position and Action Evaluation
Matrix) (3) กลยุทธการจัดสรรทรัพยากร: แมททริกซกลุมที่ปรึกษาบอสตัน (Boston Consulting
Group Matrix) (4) แมททริกซกลยุทธหลัก (Grand Strategic Matrix)
ขั้นการตัดสินใจ (The Decision Stage) ไดแก (1) แมททริกซการวางแผนกลยุทธ
เชิงปริมาณ (Quantitative Strategic Matrix)
2.2) กลยุทธระดับหนาที่ (Business Level Strategy) การสรางขอไดเปรียบใน
การแขงขันประกอบดวย (1) ขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantages) หรือการ
สรางความแตกตาง (Differentiation) คือ การสรางความแตกตางใหเหนือผูแขงขัน เปนกลยุทธที่
มุงการปฏิบัติงานและการบริการ (2) ความเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) กลยุทธที่มุง
การดําเนินงานดานการลงทุนที่ต่ํากวาโดยมีเปาหมายที่ผูรับบริการ (3) การปรับตัวที่รวดเร็ว
(Quick
Response) เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานเมื่อมีคูแขงที่มีลักษณะวิธีการ
ดําเนินงานหรือบริการคลายคลึงกัน (4) การมุงที่ลูกคากลุมเล็ก (Focus) เปนกลยุทธที่มุงการ
ดําเนินงานและบริหารที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
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2.3) กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) การสรางคุณคาในสายตาของ
ลู ก ค า ประกอบด ว ย (1) การตลาด (Marketing) เป น การให บ ริ ก ารแก ผู รั บ บริ ก าร (2) การ
ปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production) มีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติการ (3) การ
วิจัยและการพัฒนา (Research and Development) เปนการประสมประสานความตองการ
ของชุมชน (4) การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหาขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ (5) การเงิน
(Financial) การใช ก ลยุ ท ธ ท างการเงิ น เพื่ อ ความอยู ร อดและความคล อ งตั ว (6) การจั ด ซื้ อ
(Purchasing) (7) การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic
Implementation) เปนกระบวนการของการ
Strategy) หรือเปนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเปนการปฏิบัติและผลลัพธ
4) การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control) เปนกระบวนการพิจารณาวากลยุทธได
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม ถากระทําเชนนั้นและมีการปฏิบัติเพื่อแกปญหาผูกําหนด
กลยุทธจะประเมินผลกระทบของกลยุทธและการตอบสนองที่เหมาะสม หรือเปนกระบวนการใน
การจัดการซึ่งตองตรวจสอบแผนกลยุทธและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเหมาะสม
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดกลยุทธไดอยางถูกตองเหมาะสมนั้นมี
เทคนิคการวิเคราะห SWOT ซึ่งทศพร ศิริสัมพันธ (2546) เสนอไวดังภาพตอไปนี้
โอกาส

สถานการณที่ 3
“กลยุทธการพลิกฟนสถานการณ”

สถานการณที่ 1
“กลยุทธเชิงรุก”

จุดแข็ง

จุดออน
สถานการณที่ 2
“กลยุทธการปองกันตัว”

สถานการณที่ 4
“กลยุทธการแตกตัว”

ภัยอุปสรรค
ภาพที่ 3 การวิเคราะหจุดแข็ง- จุดออน โอกาส – ภัย อุปสรรคขององคการ
ที่มา : ทศพร ศิริสัมพันธ (2546)
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เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในระดับหนวยงาน ของทศพร ศิริสัมพันธ (2546: 56)
ผูบริหารขององคการมักจะเผชิญกับสถานการณใน 4 รูปแบบ ดังแผนภูมิขางตน ดังนี้
1) สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)
สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจากองคการคอนขางที่จะมี
จุดแข็งภายในคอนขางมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมคอนขางที่จะใหโอกาสแก
องคการในหลายอยาง ดังนั้นผูบริหารควรกําหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพื่อดึง
จุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสราง มาปรับใช และฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดใหมาหาประโยชนอยางเต็มที่
2) สถานการณที่ 2 (จุดออน – ภัย อุปสรรค)
สถานการณ นี้เ ปนสถานการณที่เลวร ายที่สุด เนื่องจากองคการกําลังเผชิ ญอยูกับภัย
อุปสรรคภายนอก และมีปญหาจุดออนภายในอยูหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
ผูบริหารขององคการ คือกลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคการเกิด
ความสูญเสียที่นอยที่สุด รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคภายในตางๆ
3) สถานการณที่ 3 (จุดออน – โอกาส)
สถานการณนี้เปรียบเทียบกรณีเครื่องหมายคําถาม เนื่องจากองคการมีโอกาสที่เปนขอ
ไดเปรียบดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงมีปญหาอุปสรรคในที่เปนจุดออนอยู
หลายอย า งเช น กั น ดั ง นั้ น ทางออกสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารขององค ก ารคื อ กลยุ ท ธ ก ารพลิ ก ตั ว
(Turnaround – Oriented Strategy) เพื่อขจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวย
โอกาสตางๆ ที่เปดให
4) สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง –ภัย อุปสรรค)
สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการดําเนินงาน แตตัวองคการเอง
มีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งอยูหลายประการ ดังนั้น แทนที่ผูบริหารขององคการจะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารขององคการสามารถที่จะเลือกกลยุทธการแตกตัว หรือ
กระจายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีอยูในการสรางโอกาส
ระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑหรือตลาดดานอื่นๆ แทน
สุพาณี สฤษฎวานิช (2553: 127) ไดเสนอการกําหนดกลยุทธขององคการไปตาม
ทิศทางดังนี้
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กลยุทธขององคการ

ขอไดเปรียบในการแขงขัน

4

3

5
พิจารณาชองวางที่
จะตองสรางทรัพยากร
ขององคการเพื่อให
ดําเนินตามกลยุทธได

ความสามารถในการใช
ทรัพยากร

2

ทรัพยากรขององคการ

1

* เลือกกลยุทธขององคการที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงขอไดเปรียบในการแขงขัน และ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปดให
* ประเมินผลรวมของทรัพยากร และ
ความสามารถขององคการวามีศักยภาพที่จะ
เกิดขอไดเปรียบในการแขงขัน และกอใหเกิด
ผลตอบแทนแกองคการอยางเหมาะสมหรือไม

* ประเมินความสามารถในการประสานการ
ใชทรัพยากรขององคการวาทําไดดีกวาคูแขง
ขันหรือไม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลิ
เพียงใด
* วิเคราะหและแยกแยะทรัพยากรตางๆ ของ
องคการทั้งทรัพยากรที่จับตองไดและจับตอง
ไมได เพื่อประเมินในเชิงเปรียบเทียบกับคู

ภาพที่ 4 การกําหนดกลยุทธขององคการ
ที่มา : สุพาณี สฤษฎวานิช (2553: 127)
Porter (1980) ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดกลยุทธระดับองคการวาควรจะตองพิจารณา
ในกรอบงานที่สําคัญ 4 อยาง คือ
1) การบริหารกลุมกิจการ (Portfolio Management) เปนการบริหารโดยคํานึงถึงหนวย
ธุรกิจตางๆ (SBUs) ที่มี ใหมีสัดสวนของกลุมธุรกิจตางๆ อยางเหมาะสม ไมวาจะเปนกลุมแมวัวเงินธุรกิจ
ดาวรุง หรือธุรกิจที่ยังคงเปนเครื่องหมายคําถาม โดยองคการ (Corporation) จะตองพยายามสราง
กลุมกิจการ (Portfolio) ใหมีคุณคามากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคา (Value) ใหกับกลุมกิจการ โดยเลือกใช
กลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารกลุมกิจการ และอาจจะซื้อหรือรวมกิจการที่นาสนใจที่มีศักยภาพ
ที่ดีเขามาสูกลุมกิจการดวย โดยใชความชํานาญ (Experitse) และ/ หรือใชทรัพยากรที่มีอยูให
เปนที่ดึงดูดนาสนใจแกกิจการที่จะถูกซื้อหรือถูกรวมเขามาสูองคการ (Corporation) โดยกิจการ
อาจจะมีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนที่มีเงื่อนไขที่ดี หรือสามารถพัฒนาสรางเสริม
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ความสามารถในการจัดการแบบมืออาชีพใหแกกิจการที่ถูกซื้อมานั้น เมื่อองคการ (Corporation)
ไดกิจการที่ดีแตมีมูลคาต่ํากวาความเปนจริงแลวสามารถใชความ สามารถและทรัพยากรและ
ทรัพยากรตางๆ ที่มีเพื่อบริหารกิจการใหมใหเพิ่มคุณคา (Value) ขึ้นมาได มูลคากิจการโดยรวม
สําหรับผูหุนก็ควรที่จะสูงขึ้น
2) การปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม (Restructuring) องคการอาจมองหาธุรกิจอื่นๆ ที่มี
ปญหาในการดําเนินงาน หรือยังไมไดมีการพัฒนาขอบเขตธุรกิจอยางเต็มที่ ผูบริหารก็จะสามารถ
เขาไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทีมผูบริหารเดิม เปลี่ยนแปลงกลยุทธ หรือนําวิทยาการใหม
ไปสูธุรกิจนั้น โดยหวังวาจะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและอาจยุบสวนของธุรกิจที่ไมมีผล
กําไรหรือมีผลการดําเนินงานไมดีออกไป และเมื่อปรับโครงสรางใหมเสร็จเรียบรอยแลวก็สามารถ
ขายหนวยงานเหลานี้เพื่อเพิ่มพูนมูลคาใหกับกิจการได
3) การถายทอดทักษะ (Transferring Skills) ดวยความมุงหวังจะใหเกิดการรวมพลัง
(Synergy) หรือพลังรวม ดังนั้นองคการตองพยายามวิเคราะหดูวาองคการจะสามารถถายทอด
ทัก ษะหรือ ความชํา นาญระหวางหน ว ยงานตา งๆ ที่ปฏิบัติกิจกรรมทํานองเดีย วกัน ได ห รือไม
อย า งเช น ถ า หน ว ยงานใหม ส ามารถเรี ย นรู ห รื อ ได รั บ ประโยชน จ ากความชํ า นาญทางด า น
การตลาดของหนวยงานที่มีอยูเดิมไดมาก ก็จะทําใหหนวยงานใหมนั้นๆ มีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จไดสูง องคการโดยสวนรวมก็ไดรับประโยชนดวย
4) การใช ป ระโยชน จ ากกิ จ กรรมต า งๆร ว มกั น (SharingActivities) การรวมพลั ง
(Synergy) นั้ น นอกจากจะได รั บ เนื่ อ งจากได รั บ การถ า ยทอดทั ก ษะระหว า งกั น แล ว การใช
ประโยชนจากกิจกรรมตางๆ รวมกันก็จะทําใหเกิดประโยชนแกองคการโดยสวนรวมได เชน
บริษัทพรอคเตอร แอนด แกมเบิ้ล สามารถใชชองทางการจําหนาย สถานที่ และพนักงาน
รวมกันได สําหรับสินคากระดาษชําระ ผาออมเด็กประเภทใชแลวทิ้ง (Disposable Diapers)
และผาอนามัยก็ทําใหเกิดการประหยัดได แตกิจการก็ตองมีตนทุนของการประสานงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นดวย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการพัฒนาแผนกลยุทธในการกําหนดกลยุทธในการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) ดัง
รายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)
2) พิจารณา (Corporate Analysis)
S Strength
จุดแข็ง
W Weaknesses
จุดออน
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O Opportunities
โอกาส
T Threats
ภาวะคุกคาม
3) การเลือกกลยุทธและการจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic alternatives)
4) กําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการตามกลยุทธ (Action Plan)
การประเมินความตองการจําเปน
ความตองการจําเปน (needs) เปนสภาพปญหาที่ตองไดรับการแกไข ปรับปรุงเพื่อให
เกิดประโยชนตอบุคคลหรือหนวยงาน เปนความแตกตาง (gap) ระหวางสิ่งที่เปนอยู (What is)
หรือสภาพที่เกิดขึ้นในปจจุบันและสภาพที่คาดหวัง (What should be) (Witkin & Altschuld,
1995) สวนการประเมินความตองการจําเปน (needs assessment) นั้นเปนกระบวนการที่เปน
ระบบเพื่อใชในการศึกษาความแตกตาง (Discrepancy) หรือการศึกษาชองวาง (Gap) ระหวาง
สภาพที่เปนจริง (What is) กับสภาพที่ควรจะเปน (What should be) นํามาจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญกอนที่จะเลือกชองวางหรือความตองการจําเปน (Needs) ที่สําคัญที่สุดไปดําเนินการ
แกปญหาตอไป (Witkin & Altschuld, 1995 ; คมศร วงษรักษา, 2540)
ความหมายของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ไดอธิบายนิยามเกี่ยวกับความตองการจําเปน ออกเปน 2
ประเภทคือ ประเภทแรก การนิยามตามโมเดลความแตกตาง และประเภทที่สอง การนิยามตาม
โมเดลการแกปญหา
1) การนิยามตามโมเดลความแตกตาง (Discrepancy Model) หมายถึง ความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสิ่งที่มีอยูจริง นิยามนี้ยังสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกกําหนด
ความตองการจําเปนในลักษณะของความแตกตางของผลที่เกิดขึ้น แตไมไดกําหนดวาตองมีความ
แตกตางกันเทาใด จึงจะถือวาเปน “ความตองการจําเปน” กลุมที่สอง กําหนดความตองการจําเปน
วา เปนความแตกตางของผลที่เกิดขึ้นก็ไดหรือไมใชก็ได แตเกณฑการพิจารณาวาจะเปนความ
ตองการจําเปนหรือไม ใหพิจารณาจากประโยชนที่ไดรับหากความจําเปนไดรับการตอบสนองหรือ
ความเสียหายหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากความตองการจําเปนไมไดรับการตอบสนอง นิยามตาม
โมเดลนี้ เรียกวา “Performance Needs”

57
2) การนิยามตามโมเดลการแกปญหา (Solution Model) หมายถึง สิ่งที่ตองการและ
จําเปนตองทําใหได หรือทําใหเกิด หรือทําใหมี ซึ่งหากไมไดรับจะอยูในสภาพที่ไมพึงประสงคนยิ าม
ตามโมเดลนี้ เรียกวา “Treatment Needs”
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2550: 174) ใหความหมายไววา เปนกระบวนการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปนและสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน หากมีความขัดแยงระหวางความ
แตกตางที่พบก็จะชี้ใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นเชนในองคการหรือหนวยงาน ผูบริหารวิเคราะหความ
ตองการจําเปนเพื่อหาความสามารถที่ตองพัฒนาของบุคลากรโดยนําความสามารถมาตรฐาน (สิ่ง
ที่ควรจะเปน) ในการดําเนินงานลบดวยความสามารถที่บุคลากรมีอยูจริง (สิ่งที่เปนอยู) จะได
ความสามารถที่ตองการพัฒนา (ความแตกตาง) ซึ่งจะนําไปสูการจัดหลักสูตรฝกอบรมบุคลกร
ตอไป
Kaufman และ English (1979: 8) ใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปน
ไว ดังนี้
1) การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการหาความตองการที่
เปนผลสุดทายหรือผลผลิตหรือผลลัพธที่ได
2) การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการสังเกต ทดลองเพื่อ
ตองการหาผลผลิตมาเทียบกับเกณฑแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการ
3) การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการในการหาคาความ
เที่ยง (reliability) ของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
4) การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการที่ใชเปนเครื่องมือ
ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผลที่ไดกับผลที่ตองการแลวนํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญกอน
นําไปปฏิบัติ
Witkin (อางถึงในวิชัย เสวกงาม, 2552: 46) ใหความหมายของการประเมินความ
ตองการจําเปนวา คือ กระบวนการที่เปนระบบ เพื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังและการ
ตัดสินใจ
จากความหมายของความตองการจําเปนดังกลาวสรุปไดวา การประเมินความตองการ
จําเปนเปนกระบวนการคนหาความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นแลวหรือเปนอยูแลวกับสิ่งที่ควรจะ
เปนหรืออยากใหเปนแลวนําผลของความแตกตางไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทางไมใหเกิดความ
แตกตางหรือทําใหมีความแตกตางนอยที่สุด
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ขั้นตอนการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ มีกระบวนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน
คือ 1) การระบุความตองการจําเปน (Needs Indentification) 2) การวิเคราะหความตองการ
จําเปน (Needs Analysis) และ 3) การกําหนดทางเลือกในการแกปญหาความตองการจําเปน
(Needs Solution) การดําเนินงานทั้งสามขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 5 ดังนี้
(2) การวิเคราะหสาเหตุ

ควรจะเปน เปนจริง
ควรจะเปน เปนจริง

(1) การระบุความตองการ

ควรจะเปน เปนจริง
1.............. ............. ........
2.............. ............. .........
3.............. .............. ........

การจําเปน

การพัฒนาแผนงาน/โครงการ
..................................
...................................
......................................

Needs

(3) การกําหนดทางเลือก

ภาพที่ 5 การประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ
ที่มา: สุวิมล วองวาณิช (2550: 80)
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2550: 179) ไดเสนอขั้นตอนการประเมินความจําเปนของหลักสูตรไว
ดังนี้
สิ่งที่ตองคํานึงถึงการประเมินความตองการจําเปนของหลักสูตร คือผูประเมินจะตอง
พิจารณาถึงจุดมุงหมาย และสภาพแวดลอมหรือบริบทของการประเมินรวมทั้งลักษณะของการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผลที่จะไดในการประเมินความตองการจําเปนของหลักสูตร สรุปไดดังนี้
1) ขั้นกอนการประเมิน (Preassessment) ในขั้นแรกนี้เปนขั้นตอนของการสํารวจ
(Exploration) ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้
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1.1) การวางแผนสําหรับการประเมินความตองการจําเปน
1.2) การนิยามหรือการกําหนดวัตถุประสงคทั่วไป สําหรับการประเมินความ
ตองการจําเปน
1.3) กําหนดขอบเขตหลักของการประเมินความตองการจําเปนหลักและ/หรือ
ประเด็นที่ตองการประเมิน
1.4) กําหนดรายละเอียดและขอมูลความตองการตามขอบเขตที่จะประเมินซึ่ง
รวมถึงกลุมเปาหมายในการประเมิน
1.5) ตัดสินใจกําหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ คือแผนเบื้องตนสําหรับการ
ประเมินความตองการจําเปนและการนําไปใชในขั้นที่ 2 และ 3
2) ขั้นประเมิน (Assessment) หลังจากสํารวจความตองการจําเปนตางๆ แลวในขั้นนี้เปน
ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (data gathering) ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
2.1) สรุปตัดสินใจกําหนดเกี่ยวกับบริบท ขอบเขตและสิ่งที่เกี่ยวของในการ
ประเมินความตองการจําเปน
2.2) เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ของความต อ งการ ซึ่ ง ในขั้ น นี้ ย อ มทํ า ให ท ราบความ
ตองการของผูรับบริการหรือกลุมเปาหมาย
2.3) หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนในเบื้องตนระดับแรก
2.4) วิเคราะหหาสาเหตุของความตองการหรือประเด็นปญหา
2.5) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมด ผลที่ไดในขั้นประเมินคือความตองการ
จําเปนหรือปญหาที่ตองการการแกไขตามลําดับความสําคัญในระดับแรก
3) ขั้นหลังการประเมิน (Postassessment) เมื่อไดผลการประเมินความตองการจําเปน
แลวในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง คือการนําผลการประเมินไปใช (Utilization)
ประกอบดวย
3.1) จัดเรียงลําดับ (Set Priority) ความสําคัญของความตองการจําเปนซึ่งเปน
ขั้นตอนที่สําคัญและทําใหการประเมินความตองการจําเปนมีความสมบูรณ
3.2) พิจารณาทางเลือกสําหรับการแกไขปญหาจากขอที่ 1 ทําใหทราบปญหาที่
เรงดวนที่สุด ถาหากไมนํามาแกปญหาก็จะสูญเปลาในการทําการประเมิน ดังนั้นจึงตองชวยกัน
พิจารณาหาทางเลือกสําหรับแกปญหา
3.3) พัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อใชในการดําเนินงานตอไป
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3.4) ประเมินผลของการประเมินความตองการจําเปน
3.5) รายงานผลการประเมินความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2548) ไดสังเคราะหขั้นตอนในการประเมินความตองการจําเปนโดย
การแจงนับ สรุปไดดังนี้
1) การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินความตองการจําเปน
2) การกําหนดคําถามและขอบเขตของการประเมินความตองการจําเปน
3) กําหนดการประเมินความตองการจําเปน
3.1) การกําหนดกลุมผูเกี่ยวของ
3.2) การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล
3.3) การกําหนดเครื่องมือเก็บขอมูล
3.4) การวิเคราะหขอมูล
3.5) การจัดทํารายงาน
3.6) การใชผลประเมิน
ประเภทของวิธีการที่ใชในการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ไดแบงประเภทของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
จําแนกเปน 3 กลุม กลุมแรก เปนการวิจัยประเภทความตองการจําเปนที่ใชการวิเคราะหปฐมมาน
ไดแก การวิจัยสํารวจ การวิจัยอนาคต การวิจัยบรรยาย กลุมที่สอง เปนการวิจัยทุติยมาน เปนการ
วิจัยประเมินความตองการจําเปนที่ไดจากการวิเคราะหทุติยมาน กลุมที่สาม เปนการวิจัยเพื่อ
ประเมินงานวิจัยประเมินความตองการจําเปน (Meta Evaluation of Needs Assessment
Research) เพื่อใหเขาใจภาพรวมของวิธีการที่ใชในการวิจัยประเมินความตองการจําเปน จึงเสนอ
สังเขปของวิธีการที่ใชในการประเมินความจําเปนของแตละวิธี ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การสํารวจ การระบุความตองการจําเปนที่ดําเนินการกันสวนใหญใชวิธีการสํารวจ
เรียกวา การสํารวจความตองการจําเปน (Needs Survey) วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต เมื่อกําหนดประเด็นวิจัยวาจะประเมินความ
ตองการจําเปนเพื่อจุดมุงหมายใด และระบุประเภทของความตองการจําเปนไดแลวจึงทําการ
ออกแบบการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือการ
วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล ขั้นตอนสําคัญสําหรับการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
สําหรับการวิจัยสํารวจ คือ การนิยามความตองการจําเปนวาจะใชนิยามความแตกตาง
(Discrepancy Definition) หรือนิยามการแกไขปญหา (Solution Definition) ซึ่งจะสงผลตอการ
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สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนดวย (Needs Prioritization)
2) การใชแบบสอบถาม วิธีการที่ใชการเก็บขอมูลเพื่อประเมินความตองการจําเปนโดยใช
แบบสอบถามสามารถทําไดทางไปรษณีย การสอบถามทางโทรศัพท การเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามถือวา เปนการประเมินความตองการจําเปนที่เนนการศึกษาจากกลุมเปาหมายขนาด
ใหญและกวาง และลักษณะของขอมูลที่ไดเปนการแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นตามการรับรู
ของผูตอบ ความตองการจําเปนที่กําหนดดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามเปนความตองการ
จําเปนระดับกลุมบุคคลหรือระดับองคการ ไมใชระดับบุคคล จุดมุงหมายของการสํารวจสามารถ
นําไปใชในการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ แตผลการประเมินความตองการ
จําเปนที่ไดรับ จะนําไปใชกับการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการมากกวาการพัฒนารายบุคคล
เครื่องมือที่ใชในการระบุความตองการจําเปนดวยแบบสอบถามสวนใหญกําหนดรูปแบบการตอบ
เปนมาตรประมาณคา ซึ่งมีทั้งรูปแบบการตอบสนองเดี่ยว (Single Response Format) และ
รูปแบบการตอบสนองคู (Dual Response Format) โดยใหกลุมตัวอยางใหขอมูลทั้งสภาพที่เปน
จริงและสภาพที่พึงประสงคจะใหเปน
3) การสัมภาษณ วิธีการสํารวจดวยการสัมภาษณ เปนวิธีหนึ่งที่คนสวนใหญนิยมใช
เชนเดียวกับแบบสอบถาม เพราะกระบวนการเก็บขอมูลดําเนินการไดงาย ไมซับซอน แตจะใชเวลา
ในการเก็บขอมูล เนื่องจากตองใชเวลาในการสัมภาษณผูใหขอมูลเปนรายบุคคล วิธีการสัมภาษณ
สามารถใชในการประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ แตทั้งนี้ตองเลือกบุคคลที่ให
สัมภาษณใหเปนผูที่เขาใจสภาพบริบทขององคการ หรือสถานการณที่ตองการประเมินความ
ตองการจําเปน นอกจากนี้นักวิจัยตองมั่นใจในคุณภาพของผูสัมภาษณวา มีทักษะความสามารถ
ในการซักถามความจริงจากผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ
4) กระบวนการกลุม เปนวิธีการที่สามารถใหคําตอบแบบองครวมไดวิธีหนึ่งและสามารถ
นําไปใชไดในหลายบริบท สามารถปฏิบัติไดงาย ใชเวลาไมมากนัก เปนวิธีการที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินความตองการจําเปน หลักการที่ใชในการประเมินความ
ตองการจําเปนโดยใชกระบวนการกลุม คือ การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง เพื่อใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของงาน อันจะสงผลตอการนําผลการวิจัยประเมินความ
ตองการจําเปนไปใชประโยชน
5) การจัดกลุมสนทนา (Focus Group Technique: FGT) เปนวิธีการหนึ่งในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการสัมภาษณกลุมในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการฟงและเรียนรูจากกลุมผูเขา
ประชุม วิธีเก็บขอมูลแบบนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมและผูดําเนินการมีปฏิสัมพันธโดยการเผชิญหนา

62
กัน ทําใหเกิดพลวัตของกลุม เพื่อไปกระตุนความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผูอื่น
ออกมาอยางเปดเผยและจริงใจในขณะดําเนินการ ทําใหไดขอมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ้งลุมลึก
และมีแงมุมตางๆ ของความคิดและประสบการณของคนในกลุม สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
ประหยัดเวลา กระบวนการกลุมจะทําใหเกิดการสื่อสารกันภายในกลุมระหวางสมาชิกผูเขารวมกับ
ผูดําเนินการอภิปราย และระหวางสมาชิกดวยกันเอง สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการกําหนด
ปญหา การวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการประเมินผล การสนทนากลุมเริ่มดวยการ
ชี้แจงจุดมุงหมาย การเตรียมคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุมจากคําถามทั่วไปจนถึงคําถาม
เจาะลึก ใชคําถามงาย ไมลําเอียงแตเจาะจง การกําหนดและเลือกผูเขารวมกระบวนการที่มีภูมิ
หลังคลายกัน การเตรียมสถานที่ประชุมที่มีความเงียบ บทบาทของผูดําเนินการสนทนา คือตอง
เปนผูฟงที่ดี ไมเขาไปมีสวนในการแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกอื่น หลังจากไดขอมูลแลวก็ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยกําหนดคําสําคัญ จัดกลุมขอความที่เปนประเด็นหลัก จัดกลุมคําตอบที่เปน
กลาง คําตอบทางลบ คําตอบทางบวก และขอเสนอแนะ แปลความหมาย ในการรายงานผลจะมี
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ เชน จํานวนผูเห็นดวย และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสะทอนความรูสึก
อารมณ ประเด็นสําคัญ คือ ตองระวังเรื่องการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล ไมควรระบุวา
ความคิดเห็นที่นําเสนอเปนความเห็นหรือคําพูดของใคร
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2550: 181) ไดเสนอเทคนิคที่ใชในการประเมินความตองการจําเปน
อาจสรุปไดเปน 3 ประเภทคือ
1) เทคนิคที่ใชในการสํารวจความตองการจําเปน การสํารวจความตองการจําเปน เปน
การระบุหรื อแยกแยะว าความตองการจําเปนอะไรเกิดขึ้นบา ง โดยการสํารวจความแตกตา ง
ระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่ควรจะเปนหรือการสํารวจสภาพปญหาอุปสรรคตางๆ ขึ้นอยู
กับวาความตองการจําเปนนั้นๆ เปนความตองการจําเปนประเภทใด วิธีที่ใชในการสํารวจความ
ตองการจําเปนมีหลายวิธี ทั้งวิธีการเชิงสํารวจกระบวนการกลุม และเทคนิคเชิงอนาคต ดังนี้
วิธี การเชิ งสํ ารวจ เชน สํารวจโดยใช แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การ
คนควาจากเอกสาร การทดสอบ การวิเคราะหงาน เทคนิคเหตุการณวิกฤต เปนตน
Control) กลุ มสมมตินัย
กระบวนการกลุ ม เช น กลุม ควบคุ มคุณ ภาพ (Quality
(Nominal Group Technique) อาศรมความคิด (Community Forum) การสนทนากลุม (Focus
Group Interview) การระดมสมอง (Brainstorming) ประชาพิจารณ (Public Hearing) เดคัม
(DACUM) การสรางแผนที่มโนทัศน (Concept Mapping) เปนตน
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เทคนิคเชิงอนาคต ไดแก เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) วิธีฉายภาพอนาคต
(Scenarios) เทคนิควงลออนาคต (Future Wheel) และการศึกษาแนวโนม (Trend Studies)
เปนตน โดยรายละเอียดของแตละวิธี ดังตอไปนี้
(1) การใช แ บบสอบถาม การสํ า รวจความต องการจํ า เป น โดยใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนวิธีที่คุนเคยและประหยัดสามารถรวบรวม
ขอมูลจากคนจํานวนมากๆ ได การคํานวณคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทําไดงาย ผูให
ขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพราะไมตองเผชิญหนากับผูเก็บขอมูล การใช
แบบสอบถามอาจจําแนกไดหลายประเภทตามวัตถุประสงคของการใช เชน แบบสอบถามที่มี
รูปแบบการตอบ ที่แตกตางกันไดแก การตอบแบบเดี่ยว และการตอบแบบพหุ เปนตน
(2) การสัมภาษณ เปนวิธีการสํารวจความตองการจําเปนที่งาย อาศัยการเผชิญหนา
โตตอบระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ ทําใหเห็นบุคลิก ทาทางตลอดจนความรูสึกนึกคิด
ของผูถูกสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถถามถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางแกไขปญหาทําใหทราบถึงความตองการจําเปน
ของบุคคลเหลานั้น การสัมภาษณใชรวบรวมขอมูลไดจากผูใหขอมูลทุกระดับแมจะอานเขียน
ไมได เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนการใชคําถามมีความยืดหยุนสูงแตการสัมภาษณ
ตองใชเวลานานและสิ้นเปลืองคาใชจายสูงหากตองสัมภาษณบุคคลเปนจํานวนมาก ขอมูลจาก
การสัมภาษณยากในการลงสรุปผลเพราะมาจากบุคคลที่หลากหลาย มีความแตกตางกันทาง
ความคิด วิธีการสัมภาษณอาจกระทําไดวิธี เชน
(2.1) วิธีสัมภาษณแบบอิสระ โดยปลอยใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น
อยางเปนอิสระทําใหไดขอมูลจํานวนมากแตคอนขางยากในการรวบรวมขอมูล
(2.2) วิธีสัมภาษณแบบกําหนดแนวทางขอคําถามไวลวงหนา ทําใหไดขอมูลตรง
ตามความตองการของผูสัมภาษณแตอาจไมไดขอมูลที่มีความสําคัญ
(3) การสังเกต เปนวิธีการสํารวจความตองการจําเปนที่สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน
โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล จดบันทึกพฤติกรรมลงในเครื่องมือที่สรางขึ้น เชน แบบวัดความถี่ของการ
มีสวนรวมในกิจกรรม แบบตรวจสอบพฤติกรรมในการทํางาน ประเภทของการสังเกตสามารถ
แบงไดหลายประเภทตามเกณฑตอไปนี้
(3.1) แบงตามการใชเครื่องมือ ไดแก การสังเกตอยางมีโครงสราง และการสังเกตอยาง
ไมมีโครงสราง
(3.2) แบงตามบทบาทของผูสังเกต ไดแก การสังเกตอยางมีสวนรวมและการ
สังเกตอยางไมมีสวนรวม
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(4) การคนควาจากเอกสารเปนวิธีการสํารวจที่ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชน รายงานการ
ประชุม บันทึก เอกสาร และหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรตางๆ เชน นโยบายองคกร รายงาน
ประจําป บันทึกรายงานการประชุม ประวัติพนักงาน เปนตน เอกสารเหลานี้จะใหขอมูลใน 3
ลักษณะ คือ
(4.1) สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รได แ ก เป า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค ภาระหน า ที่
โครงสราง นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงานตลอดจนจํานวนบุคลากรและทรัพยากรอื่น
(4.2) สิ่งที่เกี่ยวของกับบุคลากรไดแก ปญหาของผูปฏิบัติงานดานการเขา- ออก
งาน การขาดงาน อุบัติเหตุจากการทํางาน ขอรองทุกข การพิจารณาความดีความชอบ เปนตน
(4.3) สิ่งที่เกี่ยวของกับงานและสายทางเดินของงาน ไดแก ตําแหนงหนาที่งาน
ที่เกี่ยวของกับการขึ้น – ลง ของผลงาน คาใชจายในการผลิต ความสิ้นเปลือง เปนตน
ในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรระดับประเทศจะตองมีการวิเคราะหตัวหลักสูตร
เดิมเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรที่ใชอยูมีอะไรที่บกพรองลาสมัย ผลจากการวิเคราะหจะเปนขอมูล
สวนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรใหม นอกจานี้ก็ตองวิเคราะหขอมูล หรือประเมินความตองการ
จําเปนเกี่ยวกับตัวผูเรียน ไดแก จํานวนผูเรียนทั้งหมด จํานวนผูเรียนแจกแจงตามเพศและอายุ
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
อัตราการมาเรียน อัตราการลาออกกลางคัน อัตราการเรียนตออัตราของผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาในแตละป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ไดจากการ
คนควาเอกสาร ซึ่งเปนรายงานการศึกษาของหนวยราชการรายงานของโรงเรียน
(5) การทดสอบ เปนวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวัดความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของบุคลากรในองคการหรือหนวยงาน ทําใหทราบความตองการจําเปนที่ชัดแจงในดาน
ความรู ทักษะและทัศนคติเชน การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน สําหรับ
พอแมในชุมชนเกษตรกรรมชนบท จะตองประเมินความตองการจําเปนโดยใชแบบทดสอบความรู
เรื่องการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนของพอแมในชุมชนวามีเพียงพอถูกตองแลวหรือไม หรือการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคเอดสสําหรับครูประถมศึกษา
ผูสรางหลักสูตรจะตองประเมินความตองการจําเปนโดยศึกษาวาครูประถมศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสถูกตอง เพียงพอหรือไม ก็ตองสรางแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับโรคเอดสสําหรับครู
ประถมศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ท ดสอบมี ห ลายประเภท เช น แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบการปฏิบัติงาน เปนตน
(6) การวิเคราะหงาน เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกิจกรรมในการทํางาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคกร
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2) ระบุตําแหนงงานที่จะวิเคราะห 3) เก็บรวมรวมขอมูลซึ่งอาจใชเทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ การใช
แบบสอบถาม การใชแบบบันทึก การปฏิบัติงานการทดลองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และการใช
วิธีผสมผสาน 4) วิเคราะหงานซึ่งจะทําใหไดขอมูลออกมา 2 สวน คือ คําอธิบายงาน (Job Description) และ
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
(7) เทคนิคเหตุการณวิกฤต (CIT) ใชกับผูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานในการ
อธิบายถึงเหตุการณวิกฤตของงานที่เกิดขึ้นวาปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพ ใน
การอธิบายถึงเหตุการณนั้นจะใชการสอบถามเพื่อใหบุคคลอธิบายวามีอะไรที่จะนําไปสูสิ่งที่เกิดขึน้
เปนประจํา ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมภายใตความสามารถของการควบคุม เชน การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพดานการสอนใหแกครูประถมศึกษา อาจประเมินความตองการ
จําเปนโดยใหผูบริหาร ศึกษานิเทศกเขียนบรรยายพฤติกรรมการสอนหรือสมรรถภาพดานการ
สอนของครู ที่ ผู บ ริ ห าร/ ศึ ก ษานิ เ ทศก ป ระทั บ ใจและไม ป ระทั บ ใจออกมา เพื่ อ กํ า หนดเป น
สมรรถภาพดานการสอนสําหรับหลักสูตรฝกอบรมครูตอไป
(8) กลุ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพ เป น วิ ธี ก ารหาความต อ งการจํ า เป น โดยมี ห ลั ก การว า ผู ที่
ปฏิบั ติง านได ดี ที่ สุ ด กลุ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพมี ขั้น ตอนของการดํ า เนิน งานโดยใชก ลุม พนัก งาน
ประมาณ 10 คน ที่มีความสมัครใจที่จะเขารวมกระบวนการกลุมโดยรวมกันระบุปญหาในการ
ทํางานวิเคราะหปญหาและแกปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
ทุกสัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง โดยกลุมพนักงานจะเลือกปญหาขึ้นมาวิเคราะหจัดเรียงลําดับความ
สําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นรวมกันหาสาเหตุของปญหา แลวเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวม
แนะนําวิธีการในการแกปญหาจนไดขอสรุปของการแกปญหา ขอดีของเทคนิคนี้ คือขอมูลที่ได
สามารถแกไขปญหาในการทํางานไดตรงจุดและชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในองคกร ขอจํากัดของ
เทคนิคนี้คือ ผูนํากลุมตองมีความสามารถในกระบวนการสูง ผูเขารวมกระบวนการควรมีทักษะ
ในการวัดผลที่ดีการกําหนดและการวิเคราะหปญหาอาจทําใหหลักสูตรไดชัดเจน ปญหาที่ใชใน
การวิเคราะหดวยเทคนิคนี้ไมควรมีความซับซอนมากเกินไป
(9) เทคนิคกลุมสมมตินัย (Nominal Group Technique) เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย Andre L.
Delbecq และ Andrew H. Van Deven ใน ค.ศ. 1968 มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมแนวความคิดที่
หลากหลายในเวลาอันสั้น ใชการประชุมแบบมีโครงสราง ใหผูเขารวมกลุมประมาณ 7-10 คน
เขียนแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคําถามที่ชัดเจน นําความคิดเหลานั้นเขาสูกลุมเพื่ออภิปราย
แลกเปลี่ยนและทําความเขาใจในความคิดเห็นของแตละบุคคล แลวลงมติโดยการประมาณคา
(Rating) หรื อ จั ด เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ส ว นจะตั ด สิ น ใจเลื อ กใช วิ ธี ใ ดนั้ น ก็ ขึ้ น อยู กั บ ว า มี
ความคิดที่ตองการหาฉันทามติจํานวนมากหรือนอย ถามีจํานวนนอยเพียงไมกขี่ อ วิธที เี่ หมาะสมก็
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คือ วิธีจัดเรียงลําดับความสําคัญ แตถามีจํานวนมากหรืออาจจะมากกวา 10 ขอ วิธีการที่
เหมาะสมคือวิธีประเมินคา สวนใหญจะนําเทคนิคกลุมสมมตินัยไปใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
ความตองการจําเปนเพื่อระบุจําแนกหรือจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
(10) อาศรมความคิด เปนเทคนิควิธีการที่ดีวิธีหนึ่งสําหรับการประเมินความตองการ
จําเปนเหมาะสําหรับกลุมตัวอยางคอนขางมาก ประมาณ 50 คน การใชอาศรมความคิด
สามารถใชในกระบวนการสํารวจความตองการในขั้นกอนการประเมินจุดดีของเทคนิคนี้ คือการ
กําหนดเปาหมายและทําใหไดความคิดที่หลากหลาย
(11) การสนทนากลุม เปนกระบวนการกลุมที่เคยนํามาใชโดยนักการตลาดเพื่อประเมิน
ผลผลิตและพัฒนากลยุทธทางการตลาดและตอมาถูกนํามาใชดานการใหบริการทางสังคม การ
สนทนากลุมทําใหไดขอมูลที่เจาะลึกในประเด็นที่ตองการโดยมีผูดําเนินการ เปนผูกระตุน ความคิด
ของผูรวมสนทนาเหมาะสําหรับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 8-12 คน ผลที่ไดจากการสนทนากลุม คือ
ความคิ ด และแนวทางหรื อ ประเด็ น ป ญ หาความต อ งการที่ ห ลากหลายซึ่ ง ผ า นการกลั่ น กรอง
อภิปรายกลุม
(12) การระดมสมอง เปนวิธีการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีสรางสรรคตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยไมมีการประเมินคุณคาของความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุม หลักการอยูที่ใหสมาชิกใน
กลุมไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวขอที่จะอภิปรายทุกคน โดยไมคํานึงวาจะถูกตอง
หรือไม ตอเมื่อไดระดมสะสมความคิดเห็นไวเปนจํานวนมากแลวจึงมาอภิปรายเลือกเฟนกันตอไป
ตามกลุมที่เห็นวาดีและเหมาะสม เชน คณะทํางานหรือผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรอาจ
ใชวิธีการประชุมระดมความคิดหรือระดมสมอง ในเรื่องสภาพปญหา และความตองการตางๆ
(13) ประชาพิจารณ เปนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจากกลุมตัวอยางเปนการ
สํารวจเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมและความเปนอยูในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพื่อหยั่งความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินกิจกรรมหลักสูตรหรือโครงการ
ตางๆ
(14) เทคนิคเดคัม (Developing A Curriculum : DACUM) เปนกระบวนการกลุมที่มี
ขนาดเล็ก ประมาณ 8-12 คน ที่ใชผูปฏิบัติงานเปนผูอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยมีหลักการ
ที่สําคัญ คือผูที่ปฏิบัติงานยอมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นมากที่สุด กระบวนการที่สําคัญของ
เทคนิคนี้มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การระดมสมองการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการหาฉันทามติ
จากผูเขารวมกระบวนการกลุม โดยระบุความจําเปนของงานที่มีความสําคัญลงบนแผนภูมิเดคัม
จัดลําดับความสําคัญของงานภายในแผนภูมิ เทคนิคเดคัมเปนเทคนิคที่ชวยใหมองเห็นภาพและ
ทิศทางของการดําเนินงานไดชัดเจนและเปนเทคนิคที่ชวยประหยัดเวลาและงบประมาณในการ
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ดําเนินการขัดจํากัดของเทคนิคอยูที่การวิเคราะหงานไมคอยไดรายละเอียดเทากับกระบวนการอื่น
รวมทั้งผูนํากลุมตองมีความสามารถในกระบวนการสูง
(15) การสรางแผนที่มโนทัศน หมายถึง กระบวนการสรางมโนทัศนเชิงโครงสรางอยาง
เปนระบบจากกลุ มคนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจโดยใชเทคนิคการวิเ คราะหแบบสเกลพหุมิติ
(Multidimensional Scaling) หรือ MDS และการวิเคราะหกลุมแบบลําดับขั้น (Hierachical Analysis) หรือ
CA วิเคราะหจัดกลุมความคิดของทุกคนและแสดงออกมาเปนภาพบนแผนที่เรียกวา แผนที่มโน
ทัศน กระบวนการสรางแผนที่มโนทัศนมีหลักการ ดังนี้ 1) เนนการมีสวนรวม 2) ใชหลักการ
อนุมาน 3) ทุกขั้นตอนมีความตอเนื่องตามหลักของเหตุผล 4) แสดงออกมาใหเห็นไดเปนภาพที่
เรียกวาแผนที่มโนทัศน ซึ่งงายตอการนําเสนอและการทําความเขาใจ
(16) เทคนิคเดลฟาย เปนวิธีการหาความตองการจําเปนโดยใชการระดมความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ โดยไมเปดเผยชื่อและไมมีการเผชิญหนาอยางเปนระบบเพื่อทํานายเหตุการณ
หรือความเปนไปไดในอนาคตโดยอาศัยฉันทมติ (Concensus) จากผูเชี่ยวชาญ ขอสรุปจากฉันทามติของ
กลุมผูเชี่ยวชาญเหลานี้จึงเปนขอสรุปที่ปราศจากการครอบงําทางความคิดที่เกิดจากการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 2-4 รอบ ทํ า ให ผู เ ชี่ ย วชาญสามารถทบทวนคํ า ตอบและมี โ อกาส
กลั่นกรองความคิดของตนอยางรอบคอบ ขอจํากัดของเทคนิคนี้คือผูเชี่ยวชาญอาจไมรูสภาพที่
แทจริงขององคกร การตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญหลายรอบทําใหผูเชี่ยวชาญเกิดความ
เบื่อหนาย การสรางความเขาในประเด็นปญหาใหตรงกันและการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่เขารวมใน
กระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงทําไดยาก
(17) วิธีฉายภาพอนาคต เปนการสํารวจความเปนไปไดในอนาคตจากจินตนาการซึ่งเปน
ภาพของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การฉายภาพอนาคตเปนการจินตนาการภาพเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของขอมูล ซึ่งผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจะทําใหมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจในปจจุบัน คือถาการตัดสินใจนั้นจะทําใหผลที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ทําใหเลือกที่จะ
ทําเชนนั้น แตถาผลที่เกิดขึ้นไมดีก็จะหลีกเลี่ยงการกระทําเชนนั้น
(18) การศึกษาแนวโนม คือการศึกษาขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหตางๆ เพื่อศึกษาวาตัวแปรเหลานั้นมีผลตอการพยากรณ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดแค
ไหนเพียงใด ใชวิธีเก็บขอมูลจากตําราซึ่งบรรยายเหตุการณปจจุบันหรือสภาพการณเหลานั้นทีเ่ กิด
ในชวงเวลาตางๆ กันกับในอดีต นําขอมูลมาศึกษาเปรียบเทียบ ใชเทคนิคการวิจัย พยากรณ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาแนวโนมมีความจําเปนตอการวางโครงการแผนการศึกษาและ
การเตรียมแกปญหาอันเกิดจากอัตราการเพิ่มของประชากร เปนตน
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(19) เทคนิควงลออนาคต เปนเทคนิคที่ใชในการพยากรณแนวโนมของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากสิ่งที่คิดวาเปนปญหาหรือสิ่งที่เปนแนวทางแกไขเพื่อพิจารณาวาเมื่อเกิดปญหานี้
แลวจะมีผลกระทบตอสิ่งตางๆ อยางไรบาง เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมตอไป
2) เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหสาเหตุของความตองการจําเปน
การวิ เ คราะห ส าเหตุ เ ป น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ระหว า งการวิ เ คราะห ข อ มู ล กั บ การพิ จ ารณา
แนวทางที่เปนไปไดในการวางแผนหรือพัฒนาหลักสูตร ทําใหสามารถพิจารณาเลือกแนวทางใน
การวางแผนหรือการพัฒนาหลักสูตรไดดีขึ้น วิธีที่ใชในการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี สวนใหญ
จะใชเทคนิคกระบวนการกลุม เนื่องจากเปนวิธีการที่ใหขอมูลเชิงคุณภาพและมีความยืดหยุนใน
การเก็บรวบรวมขอมูลสูง นอกจากนี้พลวัตรของกลุมยังชวยใหไดขอมูลที่มีลักษณะหลากหลาย
และละเอียดมากขึ้น ดวยวิธีการวิเคราะหสาเหตุที่ใชกระบวนการกลุมชวยในการวิเคราะห ไดแก
เทคนิคการวิเคราะหแบบฟอลททรี (Fault Tree Analysis) การวิเคราะหแผนภูมิกางปลา
(Fishboning Technique) การวิเคราะหสาเหตุและผลที่ตามมา (Cause and Consequence Analysis)
ซึ่งรายละเอียดของแตละเทคนิคมีดังนี้
(1) การวิเคราะหแบบฟอลททรี เปนเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุโดยใชแผนภาพที่เริ่มตน
ดวยเหตุการณที่ไม พึงประสงค และจะมีสาเหตุของเหตุการณที่ไมพึง ประสงคออกเปน กิ่งกา น
เหมือนตนไม ซึ่งการวิเคราะหสาเหตุนี้จะทําเปนลําดับขั้น โดยสามารถพิจารณาสาเหตุจากคา
ความนาจะเปนลําดับขั้นโดยทั่วไปจะใชการวิเคราะหแบบฟอลททรีไดไมต่ํากวา 50 สาเหตุ การวิเคราะห
แบบฟอลททรีเปนเทคนิคที่ใชผูเชี่ยวชาญที่มีความรูในเรื่องที่ตองการนํามาวิเคราะหสาเหตุผลที่ได
จากเทคนิคนี้คือสาเหตุเหตุการณที่ไมพึงประสงค
(2) การวิเคราะหแผนภูมิกางปลา เปนเทคนิคที่ใชระบุสาเหตุของความตองการจําเปนที่
เปนอยูโดยใชแผนภูมิที่มีลักษณะเปนกางปลา สวนหัวจะเปนความตองการจําเปนหรือปญหาแลว
วิเคราะหสาเหตุใหญของความตองการจําเปนหรือปญหานั้นๆ และเขียนแสดงเปนเสนเหมือน
กางปลา แตละสาเหตุใหญ ๆ ก็จะมีแขนงของสาเหตุยอย ๆ เทคนิคนี้จะทําใหสมาชิกทุกฝายรูสึกวา
ตนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นโดยใหสมาชิกประมาณ 10-12 คน
(3) การวิ เ คราะห ส าเหตุ แ ละผลที่ ต ามมา เป น เทคนิ ค ที่ ใ ช ก ลุ ม และใช ก ารอภิ ป ราย
เชนเดียวกับการระดมสมอง แตมีขั้นตอนที่เปนระบบและยากกวาเล็กนอย โดยจะมีกรอบในการ
ใหกลุมชวยระบุความตองการจําเปนสาเหตุและผล ความยากงายในการแกไขความตองการ
จําเปนนั้นๆ ทําใหไดขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจแกไขความตองการจําเปนที่ตรงประเด็นและมี
ความชั ด เจนขึ้ น แต ก็ มี ขอจํ า กั ด เนื่อ งจากการระบุค วามตอ งการจํา เป น ครั้ง ละหลายๆ ความ
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ตองการจําเปนทําใหสามารถระบุสาเหตุและผลของความตองการจําเปนตางๆ ไดนอย และไมได
แสดงถึงความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธระหวางสาเหตุตางๆ เหลานั้น
3) เทคนิคที่ใชในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
การจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาหรือความตองการจําเปนเปนขั้นตอนสุดทาย
ของการประเมินความตองการจําเปน ซึ่งจะทําใหการประเมินมีความสมบูรณไดผลนําไปใชในการ
วางแผนปฏิบัติการตอไปได ในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาจะตองพิจารณาทั้งดาน
ความเที่ยงตรงหรือความตรง (Validity) และความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) และตองมี
การตรวจสอบคุณภาพดวยการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาที่ไดจากการประเมินความ
ตองการจําเปนมีหลายวิธี แบงเปน 2 ประเภท ไดดังนี้
(1) การจัดจากขอมูลที่มีการตอบสนองเดี่ยว (single response) เปนการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนจากชุดของความตองการจําเปนหรือขอรายการหลายๆ ขอที่
ไดมาจากแบบสอบถามของผูประเมินซึ่งในแตละขอคําถามจะมีคําตอบใหตอบเพียงสวนเดียว
หลังจากนั้นนําความตองการจําเปนมาจัดเรียงลําดับตามความสําคัญจากความสําคัญมากไปสู
ความสําคัญนอยหรือจากความสําคัญนอยไปสูความสําคัญมากก็ได วิธีการจัดเรียงลําดับขอมูล
ประเภทนี้ไดแก
(1.1) การจัดอันดับ (Ranking) เปนวิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนที่งายและนิยมใชกันอยางแพรหลายที่สุดโดยการใหเปรียบเทียบความสําคัญของ
ขอรายการแลวใหหมายเลขตามความสําคัญของขอนั้นๆ ซึ่งมีรูปแบบคําสั่งที่ใชอยูหลายแบบ
เชน ใหเลือกขอรายการที่มีความสําคัญมากที่สุด ใหเรียงอันดับขอรายการตามความสําคัญที่ควร
ไดรับการแกไขมา 3 ดันดับ (อาจจะเปน 4 , 5 ,6,7… อันดับ) หรือใหเรียงขอรายการตามอันดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปน (เรียงหมดทุกขอรายการ) เปนตน จากนั้นนําผลการจัด
เรียงลําดับของทุกคนมานับคะแนนความถี่ของลําดับความสําคัญในแตละขอรายการแลวจัดความ
ตองการจําเปนตามลําดับ
(1.2) การประมาณคาตามสเกล (Rating by Scales) เปนวิธีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนอีกวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมแพรอยางหลาย ในการวัดทาง
สังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรเพราะเขาใจไดงายไดซับซอนสวนมากใชมาตรประมาณคา
ของลิเคิรท (Likert Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยใหผูประเมินกําหนดน้ําหนักความ สําคัญของ
ความต อ งการจํ า เป น ในแต ล ะข อ แล ว นํ า มาคํ า นวณเป น ค า เฉลี่ ย จากนั้ น นํ า ค า เฉลี่ ย ไปจั ด
เรียงลําดับของความตองการจําเปน
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(1.3) การจัดเรียงบัตรรายการ (Card Sort) เปนวิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนโดยใชการเรียงบัตรรายการตามความสําคัญของขอรายการทําใหผูประเมิน
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการวัดทางจิตวิทยา เชน
การจัดเรียงบัตรอาชีพ (Vocational Card Sort) ที่สนใจ เปนตน วิธีการคือจัดเรียงบัตรรายการตามลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนแลวนับความถี่ของอันดับที่ในแตละความตองการจําเปน
จากนั้นนํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
(1.4) การใหน้ําหนักคะแนนรายคู (Paired- Weighting Procedures : PWP)
เปนวิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนโดยการเปรียบเทียบความสําคัญ
และใหน้ําหนักคะแนนรายขอทีละคู เลือกขอรายการที่มีความสําคัญกวาในคูนั้น จากนั้นมีการ
นั บ ความถี่ ใ นการเลื อ กความต อ งการจํ า เป น ในแต ล ะข อ รายการแล ว นํ า ไปจั ด เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญของความตองการจําเปน
(1.5) มาตรประมาณขนาด (Magnitude Estimation Scaling : MES) เปน
กระบวนการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนโดยใชการเปรียบเทียบระหวางขอ
รายการทั้งหมดกับขอเกณฑ ซึ่งกําหนดน้ําหนักคะแนนไวแลว แลวใหน้ําหนักคะแนนที่แสดงถึง
ความสําคัญของความตองการจําเปนนั้นๆ เมื่อเทียบกับขอรายการเกณฑ นําน้ําหนักคะแนนที่
ไดมาคํานวณ แลวนําไปจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
(2) การจัดจากขอมูลหลายชุด (Multiple Data Sets) เปนการจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนโดยการนําคําตอบที่ไดจากการตอบแบบสอบถามที่มีสองสวนในแตละขอ
คําถามมาเปรียบเทียบกันแลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตามคะแนนที่
คํานวณได ถาความตองการจําเปนขอใดมีคาผลตางสูงที่สุดแสดงวาขอนั้นมีความสําคัญสูงที่สุด
ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสําหรับผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นเปนประจําหรือมีความรูเกี่ยวกับการจัด
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนบาง
โดยสรุปเทคนิคการประเมินความตองการจําเปนของหลักสูตร ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท
ไดแก เทคนิคที่ใชในการสํารวจความตองการจําเปน เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหสาเหตุและ
เทคนิคที่ใชในการจัดเรียงลําดับความสําคัญนั้น การใชเทคนิคเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด จึง
ขึ้นอยูกับการเลือกใชที่เหมาะสมกับกระบวนการประเมินความตองการจําเปนในแตละขั้นตอน
การจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ไดเสนอการจัดลําดับความสําคัญ (Priority Setting) ของการวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปน วาเปนขั้นตอนสุดทายของการระบุความตองการจําเปน การวิเคราะหสาเหตุ
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และการกําหนดแนวทางแกไขปญหา ซึ่งจะทําใหการประเมินความตองการจําเปนมีความสมบูรณ
สามารถนําผลไปใชวิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไขตอไป การจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปน เปนการศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนแตละประเด็นจากนั้นนําความ
ตองการจําเปนมาจัดลําดับ (Sort) ตั้งแตความสําคัญมากไปหานอย การจัดลําดับคามสําคัญของ
ความตองการจําเปน ควรจะใชวิธีการหลายๆ แบบ วิธีการที่ดีควรจะเปนวิธีการเชิงระบบ สามารถ
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เทคนิควิธีที่ใชในการ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสําหรับรูปแบบการตอบสนองแบบเดี่ยวและรูปแบบ
การตอบสนองแบบคู ทุกวิธีมีการดําเนินการคลายคลึงกัน ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ
สําคัญ คือ การใหคะแนนความสําคัญตามวิธีการที่กําหนด การจัดเรียงลําดับตามความสําคัญ
และการสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญ เทคนิคการจัดลําดับสําหรับขอมูลแบบการตอบสนอง
แบบเดี่ยวมีวิธีการจัดลําดับ 4 วิธี ไดแก วิธีการจัดเรียงลําดับตามมัธยฐานสําหรับมาตรแบบกลุม
(Category Scales) วิธีการสรางมาตรประมาณชวงขนาด (Magnitude Estimation Scaling) วิธี
กําหนดน้ําหนักคะแนนรายคู (Paired-Weighting Procedure) และวิธีการจัดเรียงลําดับดวย
การด (Card Sort) สําหรับเทคนิคการจัดลําดับสําหรับขอมูลแบบการตอบสนองคู มีวิธีการ
จัดลําดับ 3 วิธี ไดแก 1) กลุมวิธีที่ใชหลักประเมินความแตกตาง ประกอบดวยวิธี Mean
Difference Method (MDF) วิธี Priority Needs Index (PNI) วิธี Priority Needs Index แบบ
ปรับปรุง (PNI ) และวิธีการวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) 2) กลุมวิธีใชหลักการของการ
วิเคราะหขอมูลที่มีหลายสวนประกอบ ประกอบดวย 2 กลุมวิธี ไดแก กลุมวิธีสถิติเดลหรือเดล-เอ็น
(Del-N) และกลุมวิธีกําหนดน้ําหนักความตองการรจําเปน (Weighted Needs Index: WNI) การ
วิจัยนี้ใชเทคนิคการจัดลําดับสําหรับขอมูลแบบการตอบสนองคูโดยใชวิธี Priority Needs Index
แบบปรับปรุง (PNI ) มาใชในการจัดลําดับสูตรที่ใชในการคํานวณคือ PNI = (I-D) / D โดย I
(Importance) หมายถึงระดับความคาดหวังที่ตองการใหเกิด และ D (Degree of Success)
หมายถึงระดับสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน ซึ่งในการวิจัยนี้กําหนดความคาดหวัง มีคาสูงสุดเทากับ
5 สวนการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนใชการเรียงคาดัชนีจากมากไปหานอย
ดัชนีที่มีคามากแปลวามีความตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนีที่
มีคานอยกวา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดําเนิน
การบริ ห ารวิชาการให ประสบผลสําเร็จและมีคุณภาพตามแนวคิดการพั ฒนาอยางยั่ ง ยืนของ
OLSP (1996) ไดจะตองมีการศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค เพื่อเปนขอมูลในการ
กําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
modified

modified

modified
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พึงประสงค ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชวิธีในการกําหนดกลยุทธ 2 วิธี วิธีแรกคือ การวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหจัดลําดับความตองการจําเปน และวิธีที่สองคือการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสั มภาษณ จุดออน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริหาร งานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว SWOT เพื่อกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการที่พึงประสงคในการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของการบริหารวิชาการ
วิไลพร วงศฤทธิ์ (2547) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ประชากรคือ ครูผูสอน ในโรงเรียนที่เขารวม
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน จํานวน 25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 351 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญปฏิบัติงานดานวิชาการดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา ครู
ศึกษาสาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยปลูกฝงคุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค สอน
แบบแบงกลุมทํางาน จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยจัดปายนิเทศ และสอนซอมเสริมโดยมอบหมาย
งานพิเศษใหผูเรียนทํา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร 3) การ
วัดและประเมินผลครูวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและวัดผลตาม
สภาพจริง 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูใชกระบวนการวิจัยโดยจัดกิจกรรม
แกปญหาหรือพัฒนาเปนขั้นตอน และนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูศึกษาคนควาวิธีการใหมๆ
โดยจัดทําสื่อดวยตนเองใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู ครู
จัดทําบัญชี รวบรวมแหลงการเรียนรู ใชหองสมุดเปนแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและสถานที่
ทองเที่ยวเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน 7) การนิเทศการศึกษา ครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 8) การแนะแนวการศึกษา ครูดูแล
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดานตางๆ กับผูเรียน และเขารวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 9) การ
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สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ครูรวมจัดนิทรรศการในโรงเรียนใหชุมชนเขาเยี่ยมชม ปญหา
การปฏิบัติงานวิชาการของครูสวนใหญ ไดแก เวลาในการดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ และขาด
งบประมาณสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ หรือเอกสารคนควา รวมทั้งแหลงการเรียนรูตางๆ
อรุณณี พรพงศ (2547) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ
ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการของครู ป ระถมศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ ครูประถมศึกษาใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน จํานวน 450 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอย
ละ ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญไดปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ครูเตรียมการจัดทําหลักสูตรโดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาอบรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรระดับกลุมสาระการเรียนรู และนําหลักสูตรไปใชโดยวิเคราะห
หลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และปฏิบัติการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ครูเตรียมการสอนลวงหนา จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดรวมกันทํางานเปน
กลุม บูรณาการสาระการเรียนรูดานตางๆ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการจัด
บรรยากาศที่กระตุนและสงเสริมการเรียนรูโดยสรางความเปนกันเองระหวางครูและผูเรียน รวมกับ
ผูเรียนจัดหองเรียนใหสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ รวมทั้งใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ มีการจัดสอนซอมเสริมสําหรับผูเรียนที่เรียนออนหรือมีปญหาดานการเรียนรู โดยใชวิธีสอนที่
เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 3) การวัดผล ประเมินผลการศึกษา ครูดําเนินการวัดผล ประเมินผล
โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร และวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการรายงานผลการวัดผล ประเมินและนําผลไป
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและการสอนซอมเสริม 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ครูศึกษาหาความรูในการทําวิจัยโดยเขาอบรม ปรึกษากับเพื่อนครู และศึกษาจากตํารา
เอกสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําวิจัยเกี่ยวกับการปญหาการเรียนรูของผูเรียน และ
การพัฒนาแนวคิด เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการ สราง
เครือขายเพื่อนครูนักวิจัย และเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัยของตน 5) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีโดยผลิตขึ้นเอง
บางสวน และซื้อดวยงบประมาณของโรงเรียน โดยใชสื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรูและกิจกรมการเรียนรู รวมทั้งสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของผูเ รียน มี
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดวยการปรับปรุง พัฒนา เทคนิควิธีสอน และการผลิต
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คิดคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชการจัดการเรียนรู มีการประเมินการใชสื่อโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติและผลที่เกิดกับผูเรียน 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู ครูจัดแหลงเรียนรูในหองเรียน รวมกับ
คณะครูและผูเรียนจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 7) การนิเทศการศึกษา ครูมีสวนรวมในการเปนผูรับการนิเทศและ
เปน ผูนิเทศ โดยการเยี่ยมเยียนชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการสนทนาทางวิชาการ 8) การ
แนะแนวการศึกษา ครูจัดบริการใหคําปรึกษาแกผูเรียน รวบรวมขอมูล ผูเรียนรายบุคคลอยางเปน
ปจจุบัน 9) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ครูจัดนิทรรศการทางวิชาการใหคนในชุมชน
ใหเยี่ยมชม จัดทําเอกสารเผยแพรความรู และบริการใหคนในชุมชนไดใชหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นในโรงเรียน ปญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูสวนใหญ ไดแก ครูมีภาระงานสอนและงานอื่น
ในโรงเรียนมาก ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัย การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การนิเทศการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการวั ดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย ขาดความรูในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ขาดการสํารวจและ
รวบรวมแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ ใชแหลงเรียนรูไมคุมคา และขาดความรูในการสรางเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ขาดการสํารวจและรวบรวมแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ ใชแหลง
เรียนรูไมคุมคา และขาดความพรอมดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณในการสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน
สงสุข ไพละออ (2547) ไดศึกษาผลของการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีตอการ
พัฒนาความรูและกระบวนการทํางานของครูประถมศึกษา : การผสมวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและเปรียบเทียบสภาพความรู และกระบวน
การทํางานของครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตางกัน และศึกษาผลการ
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีตอการพัฒนาความรูและกระบวนการทํางานของครู ในสังกัด
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และศึกษารายกรณี 3 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน และกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
และแบบวัดความรูในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ลักษณะของ
ผูเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และความรูเกี่ยวกับการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ โดยการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย และเก็บรวบรวม
ดวยตนเอง ในเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาภาคสนามดวยวิธีการสังเกต การ
สัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร สําหรับการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณใชการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติภาคบรรยาย ดวยวิธีการหาคาความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลข
คณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสูด คาสูงสุด คาความเบ และคาความโดง และวิเคราะห
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เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัยที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 1) ครูสวนใหญมีความรูในแตละ
ดานคอนขางต่ํากวาคาเฉลี่ยโดยครูมีความรูดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูง
กวาดานอื่นสวนกระบวนการทํางาน และกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูมีระดับ
การปฏิบัติในแตละขั้นตอนสูงกวาคาเฉลี่ย โดยกระบวนการทํางานในชั้นการวางแผนการ
ดําเนินงาน และกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในขั้นการวางแผนแกปญหาครูมีระดับ
การปฏิบัติการกวาขั้นอื่น 2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรู และกระบวนการ
ทํางานของครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตางกัน พบวา 2.1) ครูที่มี
ประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมากมีความรูในภาพรวม และความรูในแตละ
ดานสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 2.2) ครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมากมีระดับการปฏิบัติ
ในกระบวนการทํางานและกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนในภาพรวม และในแตละขั้นตอน
สูงกวาครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชันเรียนนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูทําใหเกิดกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนที่มีระบบมากขึ้น ซึ่งสงผลใหครูเกิดการสรางลักษณะนิสัยการทํางานอยางมีระบบ อัน
กอใหเกิดผลตอการพัฒนาความรูของครู ทั้ง 5 ดาน
โสมฉาย บุญญานันต (2549) ไดศึกษา การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ตอสิ่งแวดลอม: การวิจัยพหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการปลูกฝงจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุเทศะกรณี (Multi-site Case Study Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติการปลูกฝงจิตสํานักตอสิ่งแวดลอมดีเดน ที่อยูในบริบทที่
แตกตางกัน จํานวน 4 แหง ไดแก กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียน ก. (โรงเรียนที่ ใชหลักสูตรของโครงการ
รุงอรุณ และมีที่ตั้งอยูนอกตัวเมือง) กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียน ข. (โรงเรียนที่ใชหลักสูตรของโครงการ
รุงอรุณ และมีที่ตั้งอยูในตัวเมือง) กรณีศึกษาที่ 3 โรงเรียน ค. (โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นเอง
และมีที่ตั้งอยูนอกตัวเมือง) และ กรณีศึกษาที่ 4 โรงเรียน ง. (โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นเอง และ
มีที่ตั้งอยูในตัวเมือง) โดยเก็บขอมูลจาก ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียน และ
คนในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเกต และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมปลูกฝงจิตสํานักตอสิ่งแวดลอมที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตองมี
4 องคประกอบหลัก ไดแก (ก) การรวมมือรวมพลังของภาคี 3 ฝาย ไดแก บานโรงเรียน และ
ศาสนา (ข) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีการบูรณาการ
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เนื้อหาวิชา และสงเสริมใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเอง (ค) การปลูกฝงเรื่อง
ภูมิปญญาอาชีพในทองถิ่นที่เปนการอยูอาศัยอยางพึ่งพิงกับธรรมชาติ และ (ง) การปลูกฝงให
นักเรียนรูวิธีอนุรักษพลังงานควบคูไปกับมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
กิตติมา ไกรพีรพรรณ (2550) ไดศึกษา การพัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบานสูการ
สรางจิตวิทยาศาสตรโดย การมีสวนรวมของชุมชน : กรณีชุมชนบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ภาคสนามที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พฤกษศาสตรพื้นบานโดยการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยการผสมผสาน
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและปรัชญาการศึกษาสําหรับทองถิ่นเพื่อสรางจิตวิทยาศาสตร
สําหรับผูเรียน และประเมินคุณภาพของหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบานที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมาย
ไดแก ชาวบานในชุมชนบานคีรีวงจํานวน 24 คน คณะครูในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบาน
คีรีวง) จํานวน 5 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 16 คน วิธีการหลักที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแกการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยใชวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลที่รวบรวมไดจากหลายแหลงโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา และวิเคราะหขอมูล
ภายใตกรอบทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทางการศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) หลักสูตร
พฤกษศาสตรพื้นบานที่ชุมชนบานคีรีวง สําหรับชวงชั้นที่ 3 ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
และปรัชญาการศึกษาสําหรับทองถิ่นเพื่อสรางจิตวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน มีองคประกอบ 8
องคประกอบคือ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย โครงสรางเนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู
โครงสรางเวลาเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู และแหลงเรียนรู เอกลักษณของหลักสูตร
พฤกษศาสตรพื้นบานอยูที่สาระซึ่งพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการสาระแกนกลาง สาระการเรียนรู
กลุมวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กับความรูเรื่องพรรณไมในทองถิ่นที่
ปลูกฝงการใหความสําคัญกับพรรณไมในชุมชน เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนตามแนวปรัชญา
ทองถิ่นสําหรับการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการสรางจิตวิทยาศาสตรตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เนื้อหาที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยสาระพฤกษศาสตรพื้นบาน 6 สาระ คือ 1)
โครงสรางของพืชและลักษณะทางพันธุกรรมของพืชในสวน สมรม 2) การสืบพันธุและการ
ขยายพันธุพืชในสวนสมรม 3) เทคโนโลยีชีวภาพที่เปนประโยชนตอพืชในสวนสมรม 4) ระบบนิเวศ
ในสวนสมรม 5) ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืชในสวนสมรม 6) ความหลากหลายและการใช
ประโยชนจากพืชในสวนสมรม สาระพฤกษศาสตรพื้นบานทั้ง 6 สาระจัดเปน 4 หนวยการเรียนรู
ไดแก 1) พันธุกรรมพืชในสวนสมรม 2) ระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชในสวนสมรม 3)
ดิน น้ํา และพืชในสวนสมรม 4) การใชประโยชนจากพืชในสวนสมรม (2) จากการทดลองใช
หลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบาน พบวา หลังการทดลองใชหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบาน ผูเรียนมี
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คาเฉลี่ย ของคะแนนจิตวิทยาศาสตร สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบานไดแก 1)
ความคุนเคยกับชาวบานในชุมชนบานคีรีวงและครูในโรงเรียน 2) ชาวบานสนใจในความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีความตองการถายทอดความรูทองถิ่น รวมทั้งจิตสํานึกในการ
อนุรักษการใชประโยชนจากพรรณไมในชุมชนอยางยั่งยืนใหกับลูกหลานในชุมชนบานคีรีวง 3)
การที่ครูเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรที่สรางจิตวิทยาศาสตรและมีความ
เชื่อมโยงกับทองถิ่น 4) การที่ครูสามารถนําขอมูล/ความรู/หลักสูตร/แผนการสอนไปปรับใช และ
การทําผลงานวิชาการ สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคของการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรไดแก 1)
ทัศนคติในแงลบที่มีตอนักวิจัยภายนอก 2) ภารกิจที่มีมากของชาวบานคีรีวงและครู 3) ชาวบาน
และครูขาดความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชุมชนรวมทั้ง
การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการสรางจิตวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน
เทวิล ศรีสองเมือง (2551) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาองคประกอบของเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาบทบาทหนาที่ของแตละองคประกอบรวมทั้งความสัมพันธ
เกี่ยวของระหวางองคประกอบของเครือขายในการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยผสมผสาน
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมผูใหขอมูลประกอบดวยกลุม
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 25 คน สําหรับพิจารณารูปแบบเครือขายโดยใชเทคนิคเดลฟาย และกลุม
ผูบริหาร 75 คน ครู 190 คน ศึกษานิเทศก 4 คน นักเรียน 71 คน ปราชญชุมชนหรือภูมิปญญา
ทองถิ่น 53 คน และกรรมการสถานศึกษา 12 คน รวม 405 คน สําหรับพิจารณาความเหมาะสม
และความเปนไปไดของรูปแบบเครือขาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม
และการสํารวจความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา การ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในการนํารูปแบบเครือขายไปใช ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบเครือขายการจัดการ
เรี ย นการสอนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ คือ โครงสรางของเครือขาย วัตถุประสงคของ
เครือขาย บทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขาย กิจกรรมของเครือขาย ผลลัพธที่จะเกิดจากเครือขาย
และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเครือขาย 2) บทบาทหนาที่ของแตละองคประกอบของ
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เครือขาย ประกอบดวย (1) กําหนดกรอบการประสานงานและความรวมมือของสมาชิกเครือขาย
(2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเครือขาย (3) กําหนดภารกิจหรือ
งานที่สมาชิกในเครือขายรวมกันทํา (4) กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย (5)
กําหนดผลลัพธที่ตองการให เกิดขึ้นกับเครือขาย และ (6) กําหนดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
เครือขาย ซึ่งองคประกอบของเครือขายทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 3) รูปแบบ
เครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 โดยดานที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดคือ ดานวัตถุประสงคของเครือขาย รองลงมาคือดานผลลัพธของเครือขาย และดานโครงสราง
ของเครือขายกับดานปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเครือขายซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมเทากัน
โดยมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมเทากับ 4.07, 4.02, และ 3.94 ตามลําดับ ดานที่มีความเปนไป
ไดมากที่สุดคือ ดานวัตถุประสงคของเครือขาย รองลงมาคือ ดานผลลัพธของเครือขาย และดาน
โครงสรางของเครือขาย ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดเทากับ 3.68, 3.63, และ
3.56 ตามลําดับ
ศรัณยพงศ บุญเติม (2554) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนโดยวิธี
แกปญหา เชิงระบบแบบหนาเดียวของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางแกไขการทําวิจัยในชั้นเรียน
นําไปสูการนําเสนอรูปแบบการวิจัยหนาเดียวโดยไดกรอบแนวคิดมาจากแนวคิดของกนกอร หงสวิเศษ
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ วิเคราะหเอกสารเพื่อใหไดปญหา
สาเหตุ แนวทางแกไขการทําวิจัยในชั้นเรียน จากนั้นนําขอมูลมาสังเคราะหแลวนําไปปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อพัฒนารูปแบบจากนั้นนําขอมูลไปสัมภาษณครูผูสอนจํานวน 10 คน
เพื่อทราบเสียงสะทอนกลับ นํามาแกไขปรับปรุง นําเสนอเปนรูปแบบการวิจัยแบบหนาเดียวของ
โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ ผลการวิจัยพบวา ดานความรูการทําวิจัยในชั้นเรียนมี
ปญหาคือ ครูขาดความรูพื้นฐานในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานการรับรูเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนมี
ปญหาคือ โรงเรียนขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ ขาดตัวอยางของงานวิจัยที่เพียงพอตอ
ความตองการ ดานทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนมีปญหาคือ ครูขาดความชํานาญในการทําวิจัย
เนื่องจากครูขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยขาดการสนับสนุนดานทรัพยากร ดานคุณลักษณะของ
ผูทําวิจัยในชั้นเรียนมีปญหาคือ ครูขาดการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางเปนระบบ มีอคติ
ตอการทําวิจัยในชั้นเรียนถูกบังคับใหทําเนื่องจากตองทําผลงาน ดานแหลงขอมูลในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน มีปญหาคือ โรงเรียนขาดตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียน ขาดเครื่องมืออํานวยความสะดวก
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ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ในดานรูปแบบงานวิจัยมีความยุงยากและใชเวลาในการทํามากเกินไป
จนครูไมอยากทํา แนวทางแกไขคือ โรงเรียนจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนใหเพียงพอ รูปแบบรายงาน
การวิจัยควรพัฒนาใหเอื้อตอการทําวิจัยของครูภายในเวลาจํากัด ปรับปรุงเปนแบบยอ เปนการ
เขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนแบบหนาเดียว มีหัวขอยอยที่เปนปลายปดบางเพื่อความสะดวกแกครู
จะชวยลดเวลาการทํางานของครู ชวยใหครูมีกําลังใจมากขึ้น ใชเวลาในการเขียนนอยลงมีเวลาที่
จะไปทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
อภิญญา แกวชื่น (2549) ไดศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ
ของการวิจัย 3 ประการ ประกอบดวย 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการศึกษาวิเคราะห
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณแบบ
เจาะลึก จากโรงเรียนตนแบบ 2 แหง ที่จุดการศึกษาไดประสบผลสําเร็จ และ 3) เพื่อตรวจสอบ
และนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเทคนิคการสนทนากลุม จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน ผลการศึกษา พบวา รูปแบบ
การบริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานตามหลัก ธรรมาภิบาลและการพัฒ นาที่ยั่ ง ยืน มีก ารบริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผานภาระงาน 4 งาน คือ วิชาการ งานงบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป โดยใช
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม
ความคุมคา และการใชหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ประการไดแก การสรางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาอยาง
รอบดาน การสรางเครือขายความรวมมือ การสรางองคความรูอยางตอเนื่อง และการมีวัฒนธรรมองคกร
เพื่อการพัฒนา
นินาวาลย ปานากาเซ็ง แมงกาจิ (2551) ไดศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของการจัดการศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด ผลการวิจัยพบวาแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
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จังหวัดชายแดนภาคใตที่สรางขึ้นจากองคประกอบที่เกิดจากกลุมตัวแปรที่มี ความสอดคลองกับ
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนใหมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางการศึกษา แนว
ทางการจัดการศึกษาดังกลาวประกอบดวยองคประกอบที่เกิดจาก (1) การสรางความสามารถใน
การแขงขันบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียน จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบเกี่ยวกับ ผูบริหารมืออาชีพ การบริหารตนทุน การบริหารบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และการพัฒนาภาพลักษณสถานศึกษา (2) การสราง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามวิถีอิสลามอยาง
สอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล การจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสันติสุข ครูและบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอนมืออาชีพ การดํารงไวซึ่งเอกลักษณของสถานศึกษา และการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (3)
การสรางความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบริบทของทองถิ่นและสากล จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทุกองคประกอบขางตน
เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถนําไปปรับใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามทุกขนาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน
จุรีลักษณ พิมพรส และคงศักดิ์ ธาตุทอง (2552) ไดทําการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของโรงเรียน
สิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ไปสูโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Eco- School) ในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใช การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง และการสังเกต กลุมเปาหมายคือ ตัวแทนของบุคลากร (ครูจํานวน 12 คน ผูบริหารจํานวน 5
คน และนักเรียนจํานวน 54 คน ) จากโรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 8 แหง ในรัฐวิกทอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ที่ได มาโดยการเลือกกลุม ตัว อย างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจั ยไดแก
เอกสารขอมูลของแตละโรงเรียน กรอบคําถามกึ่งโครงสราง แบบบันทึกการสัมภาษณ แบบ
บันทึกขอมูลตามบริบทของแตละโรงเรียน เทปบันทึกเสียง และกลองถายภาพ วิเคราะหขอมูล
โดยการนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา ประมวลผลสรุป และรายงานผลเชิง
บรรยาย ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนที่เขารวมโครงการนํารองโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรียทุกโรงเรียนตองใชโมดุลหลัก (Core Module) ในการดําเนินการ
เปนอันดับแรก และโรงเรียนสามารถเลือกทําบางโปรแกรมหรือจะทําทั้ง 4 โปรแกรมที่อยูภายใต
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โมดุลดานทรัพยากร (Resource Modules) ซึ่งไดแกโปรแกรมพลังงาน (Energy) น้ํา (Water) ขยะของเสีย
(Waste) และความหลากหลายทางดานชีวภาพ (Biodiversity) ได 2) โรงเรียนกลุมเปาหมายทั้ง
8 โรงเรียนมีการดําเนินการโปรแกรมภายในโมดุลดานทรัพยากรทั้ง 4 โปรแกรมคือ โปรแกรมดาน
พลังงาน โปรแกรมดานน้ํา โปรแกรมดานขยะของเสีย และโปรแกรมดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งแตละโปรแกรม มีองคประกอบยอย 4 ดาน คือ ดานนโยบายและสภาพทาง
กายภาพ ดานโปรแกรม ดานกิจกรรม และดานการมีสวนรวมกับชุมชน ลักษณะการดําเนินการ
ของแตละโรงเรียนมีทั้งความคลายกันและแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนนั้นๆ แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุก
โรงเรียนมีการจัดตั้งกลุมปฏิบัติการของนักเรียน (Student Action Team) ขึ้นสนับสนุนโปรแกรม
ดังกลาว เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ในแตละโปรแกรม 3) คุณลักษณะที่
สําคัญที่ทําใหโครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนในประเทศออสเตรเลียมีความกาวหนา
และประสบความสําเร็จ คือ 3.1) มีการพัฒนาหลักการและแผนการดําเนินงานที่มาจากสวนกลาง
ระดับประเทศ ที่เรียกวาโครงการโรงเรียนนํารองสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนของออสเตรเลีย (Australian
Sustainable School Initiative : AuSS) โดยแตละรัฐสามารถนําโครงการจากสวนกลางไปประยุกตให
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในทองถิ่นของตน เชน โครงการโรงเรียนนํารองสิ่งแวดลอมเพื่อความ
ยั่งยืนของรัฐวิกทอเรีย (The Victorian Sustainable Schools Initiative ) 3.2) โรงเรียนมีการดําเนินการ
โดยใชแนวคิดแบบการพัฒนาทั้งโรงเรียน (A whole-School Approach) 3.3) โรงเรียนมีหลักสูตรที่เนน
การสอดแทรกเรื่องสิ่งแวดลอมในทุกรายวิชา (Integrated Curriculum) และ 3.4) หนวยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน และทองถิ่นรวมทั้งผูปกครองสวนใหญใหการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนา
ไปสูโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
เกสรี แจมสกุล (2551) ไดศึกษาการนําเสนอยุทธศาสตรการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ในกลุมเครือขาย โรงเรียนเทพศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 การวิจัยมี
จุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาการบริหารวิชาการและสรางยุทธศาสตรการบริหารวิชาการของ
โรงเรี ย นในกลุ มเครื อข า ยโรงเรีย นเทพศาลา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษานครสวรรคเขต 2
ดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาปญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายโรงเรียนเทพศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย ครูผูสอน และผูอํานวยการโรงเรียนของกลุมเครือขายโรงเรียนเทพศาลา
จํานวน 103 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยง 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) การนําเสนอยุทธศาสตรการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายเทพศาลา โดยจัดสนทนากลุม ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน
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และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมเครือขายโรงเรียน
เทพศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 มีปญหาการบริหารวิชาการอยูในระดับ
ปานกลางโดยมีปญหาสูงสุดในดาน การเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานวัดผลและประเมินผล
นิเทศการศึกษา และดานหลักสูตรสถานศึกษา 2) ยุทธศาสตรการบริหารวิชาการของโรงเรียน
กลุมเครือขายโรงเรียนเทพศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 แบงออกเปน 4
ดาน คือ (1) ดานการเรียนการสอน (2)ดานวัดผลและประเมินผล (3) ดานนิเทศการศึกษา (4) ดาน
หลักสูตรสถานศึกษา
Adiogun, A. A. และ Oliscaemeka Blessing U. (2011: 552-557) ไดศึกษาอิทธิพล
ของบรรยากาศโรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลิตภาพของครูเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ค น พบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบรรยากาศโรงเรี ย นที่ มี ต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลิตภาพของครูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุมตัวอยางคือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 10 โรง ในรัฐลากอส ประเทศไนจีเรียที่ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 150 คน โดยแตละโรงเรียนจะเลือกผูบริหาร 1 คน ครูปฏิบัติ
การสอน 7 คน และนักเรียน 7 คน รวมผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 15 คน แบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ของลิเคิรท โดยมีขอถามใน 6 ดาน คือ 1) เงื่อนไขของ
การทํางาน 2) สิ่งแวดลอมการเรียนรู 3) ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน 4) สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 5) ระบบความปลอดภัยและการมีวินัย และ 6) ครูดูแลและสงเสริมสนับสนุนนักเรียน
แตละดานมีจํานวนขอคําถาม 12 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละและคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา
บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงตอสมรรถนะทางวิชาการและผลิตภาพของครูโดยคาเฉลี่ย
ของบรรยากาศโรงเรียน สมรรถนะทางวิชาการและผลิตภาพของครูมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญและมีจํานวนรอยละสูงถึงรอยละ 73-80 ผลการวิจัยที่ไดจากกลุมนักเรียนพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากอยูในชวงวัยรุนขอคําตอบจากการวิจัยจึงไดขอมูลที่มีความชัดเจนเพราะ
นักเรียนกลาแสดงออกซึ่งอารมณและความรูสึกที่มีตอโรงเรียน ผูบริหารและครูจึงมีความโนมเอียง
ที่จะยอมรับคําตอบจากนักเรียนในระดับสูง
Ashley Williams (2010: 54) ไดศึกษาสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและโครงการการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : แรงบันดาลใจและการนําไปปฏิบัติอยางงาย มีวัตถุประสงคนําเสนอ
สาระเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องโครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น มีคําถามในการวิจัยดังนี้ 1) มีวิธีการเตรียมนักเรียนเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมจาการทําลายของมนุษยและการสรางสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต 2) มีวิธีการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อความยั่งยืนใหงายตอการเขาใจได
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อยางไร 3) มีวิธีการเสริมพลังอํานาจเพื่อใหนักเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไร และ 4) มี
ผลกระทบที่เปนประเด็นสําคัญในการดําเนินงานตามโครงการนี้หรือไมอยางไร เก็บขอมูลโดย
การศึ ก ษาข อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ย วกั บ โครงการ การสั ง เกตการณ ปฏิบั ติกิ จ กรรมของนั ก เรี ย น และ
สัมภาษณผูริเริ่มโครงการ (Roger) ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาโครงการ STRAW พบวามี
ความจําเปนอยางมากที่ตองเตรียมนักเรียนเพื่ออนาคตเพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอม ในการสรางแนวทาง
ของการศึกษาเพื่อที่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการสัมภาษณผูริเริ่มโครงการไดขอสรุปวารูปแบบการ
เรียนรูของแตละคนจะชวยสรางพลังอํานาจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูได โครงการ
STRAW มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางที่จะทําใหสามารถนํา โครงการ STRAW ไปใชในหองเรียน
ได ดังนี้ 1) สังคมตองปลูกฝงเรื่องการมีสัมมาคารวะระหวางครูและนักเรียน 2) ครูตองมีความเต็ม
ใจที่จะเรียนรูไปพรอม ๆ กับนักเรียนโดยยอมลดบทบาทการชี้นําลง
Garcia, Jairo H. (2010) การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยคอสตาริกา : ความสัมพันธระหวางลาตินอเมริกาและคาริบเบียน มีวัตถุประสงคเพือ่
จะประเมินผลงานที่มหาวิทยาลัยในเมืองคอสตาริกาที่เปดการสอนเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเรื่อง โปรแกรมการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย ทุนการศึกษา การ
พัฒนาคณาจารยและเจาหนาที่ รางวัลที่ไดรับ การเผยแพรประชาสัมพันธ และการบริการระดับ
ทองถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โอกาสของนักศึกษา แผนงานและวิสัยทัศน
ของสถาบัน จุดเนนของการวิจัยครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยในเมืองคอสตาริกาที่จะเปนผูริเริ่มทํางาน
เปดสอนเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบการศึกษาของชาติ การศึกษานี้มุงอธิบาย
การจัดการศึกษาของละตินอเมริการและภูมิภาคคาริบเบียนที่มีขอตกลงกันเรื่องการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองคอสตาริกาโดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยครัง้ นีใ้ ช
วิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพภาคตัดขวาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประเมิน
ที่อยูบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อความยั่งยืนของอนาคต
และเสริมดวยขอคําถามจาก 6 เงื่อนไขการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO – DESD ผลการวิจัยพบวา สามารถ
นําผลการวิจัยเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคกรระดับชาติและนานาชาติในเรื่องของ
การรวมตัวทางของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัยในคอสตาริก ระบบ
การศึกษาในปจจุบันอาจสรางความตระหนักในมหาวิทยาลัยวาความยั่งยืนเปนอยูในขณะนี้ไมใช
ความยั่งยืนที่ถูกตอง การศึกษาครั้งนี้อาจจะสงเสริมการดําเนินการหรือแผนของการดําเนินการ
รับรองโดยสถาบัน อุดมศึกษาในละตินอเมริกาและภูมิภาคแคริบเบียนเพื่อตอบสนองเปาหมาย
ของยูเนสโก ผลการวิจัยนี้อาจนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในอนาคตที่จะดําเนินการเต็ม
รูปแบบของการประเมินผลความยั่งยืนในสถาบันการ ศึกษาชั้นสูง ผลลัพธเหลานี้อาจกระตุนให
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นักวิชาการสรางทฤษฎีใหมและสมมติฐานจากขอมูลที่คนพบในการวิจัย
A. C. Michalos et al (2010: 391) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมขอ
ควรสนใจในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาสํารวจ 2 กรณี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจและตรวจสอบการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานของความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย กลุมตัวอยางไดจากการสุมจาก
กลุมผูใหญ 506 คน และกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนในระดับ 6-12 ของโรงเรียน 4 แหง จํานวน
294 คน ดวยการสงแบบสอบถามที่ออกแบบเพื่อถามการตอบสนองการรับรู ทัศนคติและ
พฤติกรรมความใสใจในเรื่องพื้นฐานของทศวรรษแหงองคการสหประชาชาติ โดยสงแบบทาง
ไปรษณีย โดยใชแบบสอบถามฉบับเดียวกัน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งวัยผูใหญและวัย
นักเรียนมีทัศนคติที่เห็นดวยตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความ
สัมพันธกันทั้งอายุ ระดับการศึกษาและความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/การ
พัฒนาที่ยั่งยืน สวนทัศนคติที่แตกตางกันจะขึ้นอยูกับ (1) เพศ ซึ่งจะมีผลในกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมากที่สุด ในขณะที่ทัศนคติที่เห็นดวยจะเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญมากที่สุด และ (2)
เมื่อไดรับการฝกหัดที่เทากันระหวางกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญและกลุมตัวอยางที่เปนวัยนักเรียน
พบวาวัยนักเรียนมีทัศนคติที่กวางไกลในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืนมากกวาวัยผูใหญ
Robert Klein (2010) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูของผูบริหารในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนแนวคิดริเริ่มใหมในนครนิวยอรก วัตถุประสงคของการศึกษาครั้ง
นี้คือการตรวจสอบปจจัยที่นําไปสูความรวมมืออยางยั่งยืนและเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ทําใหเกิด
ความรวมมืออยางยั่งยืนในโรงเรียนที่มีการเปดสอนตั้งแตเกรด 9 ถึงเกรด 12 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
มุมมองและแนวคิดของผูบริหารในการเริ่มตนการออกรูปแบบโรงเรียน โดยอธิบายถึงสิ่งที่เปน
ความรวมมือโดยเปรียบเทียบตั้งแตพันธกิจเริ่มตน วิสัยทัศน ความคาดหวังที่ระบุไวในใบสมัคร
ขอเสนอการตั้งโครงการโรงเรียนใหม งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจระยะสั้น ๆ เพื่อเปนขอมูล
ใหผูบริหารไดพิจารณาการบริหารคณะครูในอนาคตเพื่อที่จะเก็บขอมูลเบื้องตนในรอบแรกเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ การศึกษาเอกสารโครงการวิจัยของโรงเรียน แลวจึงทําการสัมภาษณรอบ
ที่สอง รอบที่สามเปนการสัมภาษณทางโทรศัพทเพื่อยืนยันขอมูล วิสัยทัศนใหมและแนวทางในการ
พิจารณาความรวมมือขององคการเพื่อที่จะเปนผูนําเพื่อนรวมงานในโรงเรียนแหงใหม โดยคําถาม
ที่ใชในการสัมภาษณไดมาจากขอเสนอแนะจากใบสมัครงาน และผลการวิจัยในปจจุบัน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธจากวิธีวิจัยการประเมินความตองการจําเปน
ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน (2553) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารสาขา
การศึกษาปฐมวัย ของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุมจังหวัดภาคเหนือ เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารสาขาการศึกษา
ปฐมวัย และนําเสนอกระบวนทัศนที่พึงประสงคของการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง
นําเสนอกลยุทธการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ผลการศึกษาโดย
สรุปพบวา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
บริหารสาขาตามกระบวนทัศนการบริหารแบบเดิมมากกวากระบวนทัศนการบริหารแบบใหม ทั้ง
ในสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยของสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารแบบเดิมมีคาเฉลี่ยสูงกวา
กระบวนทัศนการบริหารแบบใหม 5 ดาน จาก 8 ดาน สวนอีก 3 ดาน พบวาคาเฉลี่ยของสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารแบบใหมสูงกวากระบวน
ทัศนการบริหารแบบเดิม กระบวนทัศนที่พึงประสงคของการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการ
สรางจิตสํานึกในสังคม สวนกลยุทธการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัย
ของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก คือ
กลยุทธการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัย กลยุทธการบริหารวิชาการ กลยุทธการพัฒนาอาจารย
และนักศึกษา กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และกลยุทธการพัฒนาเครือขาย
การศึกษาปฐมวัย ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช คือ ควรจะสงเสริมใหสาขาการศึกษา
ปฐมวัยมีการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารในดาน ดานจิตสํานึกในสังคม ดานยึดหลักธรรมาภิบาล
ดานสังคมฐานความรู และดานเครือขาย
ชนกนาถ กัปตพล (2550) ไดศึกษาการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนา
กระบวนการปรับปรุงโรงเรียนหลังการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาตามตัวแปรดานสังกัดและศึกษาระดับพัฒนาการ
ของผลการประเมินภายนอก ศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนที่พึงประสงคหลังการประเมิน
คุณภาพภายนอก เปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติจริงหลังการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกระหวางโรงเรียนที่มีสังกัดและขนาดตางกัน และพัฒนาการของผล
การประเมินภายนอกตางกัน และประเมินความตองการจําเปนของโรงเรียนดานกระบวนการ
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ปรับปรุงโรงเรียนหลังการตรวจสอบคุณภาพภายนอก โดยใชการวิจัยปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดย
สถิติภาคบรรยาย ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 3 สังกัดทั้งรอบแรกและรอบสองไมแตกตางกัน โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
2) จากผลการสังเคราะหเอกสารพบวา กระบวนการปรับปรุงโรงเรียนประกอบดวย 10 ขั้นตอน
ไดแก การทําใหเกิดการยอมรับผลประเมิน การวิเคราะหสาเหตุ การรวมกันหาวิธีแกไข การมี
สวนรวมในการแกไข การกําหนดเปาหมายการพัฒนา การวางระบบกํากับติดตาม การตรวจสอบ
ผลการพัฒนา การเผยแพรผลประเมิน การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) โดย
เฉลี่ยโรงเรียนมีการดําเนินงานตามกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน และ 4) ขั้นตอนการปรับปรุง
โรงเรียนที่จําเปนตองเรงดําเนินการมากที่สุดคือ ขั้นการเผยแพรผลการประเมินและการวิเคราะห
สาเหตุ และเรงปรับปรุงการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 4
อังควรา วงษรักษา (2549) ไดศึกษาการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาที่ไมไดมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อศึกษาและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไมไดมาตรฐาน
จากการประเมิ น ภายนอกสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางการแก ป ญ หาที่
เหมาะสมในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐานจากการประเมิ น ภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชการวิจัยเชิงสํารวจและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ระดับการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถาน
ศึก ษาที่ เ ป น อยู มี ค วามแตกต า งกั น และระดั บ การดํ า เนิ น งานจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่
คาดหวังทุกมาตรฐานทั้งในดานผูเรียน ครู และผูบริหาร 2) การจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดานผูเรียน พบวา สถานศึกษามีความตองการ
จําเปนไดรับการพัฒนาในมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมากที่สุด
ดานครู พบวาสถานศึกษามีความตองการจําเปนไดรับการพัฒนาในมาตรฐานที่ 9 ครูมีความ
สามารถในการจัดกาเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมากที่สุด และ
ดานผูบริหาร พบวา สถานศึกษามีความตองการจําเปนไดรับการพัฒนาในมาตรฐานที่ 13 สถาน
ศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด
3) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เหมาะสม แบงเปน 3 ดาน คือ (1) ดานผูเรียน ครูควรมี
ความเขาใจในหลักสูตรใหชัดเจนและมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางความ
สนใจใหกับนักเรียน (2) ดานครู ตองมีความรูในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี ซึ่งควรมีการสอบวัด
ความรูครูอยางนอยปละ 1 ครั้ง ผูบริหารควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควรลดภาระงานอื่นๆ ของครูเพื่อใหครูไดทําหนาที่จัดการเรียน
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การสอนไดอยางเต็มที่ (3) ดานผูบริหารควรมีการพัฒนาในดานภาวะผูนํา ทั้งดานวิชาการและ
คุณธรรม จริยธรรมและเปนกัลยาณมิตรที่ดี พรอมทั้งมีการใชอํานาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหองคความรูตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหได
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 1) การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2550) ใน 4 เรื่องดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) การจัดการเรียนการสอน (3) การวัดผล
ประเมินผล (4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใชแนวคิดของ Ontario
Learning for Sustainability Partnership (OLSP) (1996) และ UNESCO (1997) ดังนี้(1) การพัฒนาที่มี
ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาที่มีความยั่งยืนดานสังคม (3) การพัฒนาที่มีความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอม และ 3) การพัฒนาแผนกลยุทธใชแนวคิดของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของกลยุทธการบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
2) ประชากรและกลุมตัวอยาง
3) เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ
4) การเก็บรวบรวมขอมูล
5) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุ ทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตาม
กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสอบถามผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ วิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการกําหนด
กลยุทธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
2.1) การบริหารวิชาการ ใชแนวคิดการบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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2.2) แนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใชแนวคิดของ Ontario Learning for Sustainability
Partnership ใน 3 มิติ คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม
2.3) การพัฒนาแผนกลยุทธใชแนวคิดของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) มี
สวนประกอบดังนี้
2.3.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environment Analysis)
2.3.2) พิจารณา (Corporate Analysis)
S Strength
จุดแข็ง
W Weaknesses
จุดออน
O Opportunities
โอกาส
T Threats
ภาวะคุกคาม
2.3.3) การเลือกกลยุทธและการจัดวางกลยุทธ (Generating Strategic
Alternatives)
2.3.4) กําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการตามกลยุทธ (Action Plan)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการใหผูอํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ
โรงเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก
จากโรงเรียนที่เปนประชากรทั้งหมด
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิธีดําเนินการ 2 วิธี
ดังนี้
1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการสอบถาม
2) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินจุดแข็ง - จุดออน โอกาส - อุปสรรค สภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
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ผูวิจัยนําเสนอการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 จุดแข็ง จุดออน ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยวิเคราะหจากสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง
3 กลุม
ผูวิจัยนําคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากแบบสอบถาม มาแปลความหมายตัวแปรที่การวัดเปน
มาตรประมาณคาแบบ Likert ชนิด 5 ระดับและมีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1 – 5 คะแนน โดย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมายเปน 5 ระดับคือ
ความหมาย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
ระดับนอยที่สุด
1.50 – 2.49
ระดับนอย
2.50 – 3.49
ระดับปานกลาง
3.50 – 4.49
ระดับมาก
4.50 – 5.00
ระดับมากที่สุด
สวนที่ 2 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ (Content Analysis) ตาม
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
ขั้นตอนที่ 4 ยกรางกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ผูวิจัยนําเสนอกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนรายละเอียด มีดังนี้
การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
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สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค Modified Priority Needs Index
(PNImodified) ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย การบริหารวิชาการ 4 ดาน
คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งแตละดานมีขอยอยดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร 4 ประเด็นดานการ
จัดการเรียนการสอน 18 ประเด็น ดานการวัดผลประเมินผล 4 ประเด็น และดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับที่การตอบสนองรายคู (dual
response) มาวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ในสวนที่เปนขอมูลสภาพ
ปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสวน
ที่เปนขอมูลสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยคํานวณคาดัชนี PNImodified เพื่อระบุความตองการจําเปน (needs identification) จากสูตร
PNImodified = (I – D) / D และกําหนดใหคาดัชนี PNImodified ที่มีคามากกวาคาดัชนี PNImodified เฉลี่ย
ของความตองการจําเปนในแตละกลุมผูระบุความตองการจําเปน เปนคาที่แสดงถึงความตองการ
จําเปนตองพัฒนา และเรียงลําดับความสําคัญตามประเด็นความตองการจําเปนของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จําแนกตามมุมมองของ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โดยการ
เปรียบเทียบคาดัชนี PNImodified จากมากไปหานอย ซึ่งดัชนี PNImodified ที่มีคามากแปลวา มีความ
ตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนี PNImodified ที่มีคานอยกวาและ
กําหนดใหตองมีผูใหขอมูลอยางนอย 1 กลุมระบุวา มีความตองการจําเปนพัฒนาผลการประเมิน
ความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน จากมุมมองของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
สวนที่ 2 การจัดกลุมความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยนําความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม มาจัดกลุมคาดัชนี PNImodified
โดยนําคาดัชนี PNImodified สูงสุดลบดวยคาดัชนี PNImodified ต่ําสุด นําระยะหางที่ไดมาจัดกลุมคา
ดัชนี PNImodified เปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ปาน
กลางและกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา
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สวนที่ 3 การกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยวิธี SWOT Matrix (ฉบับรางที่ 1) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยนําผลการจัดกลุมความตองการจําเปนของ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมอง
ของผูใหขอมูล 3 กลุมซึ่งพิจารณาจากกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified
ปานกลางและกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา โดยกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง เปนจุดออนของ
ความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะขจัด /
ลดจุดออน สําหรับที่มีคาดัชนี PNImodified ปานกลาง และที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา จะเปนจุดแข็ง
ของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะเสริม
จุดแข็ง แลวนํามาสังเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห โอกาส ภาวะคุกคามของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามมุมมองของผูให
ขอมูล 3 กลุม โดยวิธีการวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
3) การวิเคราะห SWOT Analysis นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มาจัดทํา SWOT Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทํา SWOT Matrix ในการวิจัย
ครั้งนี้ทําตามขั้นตอนของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1) จุดแข็ง (Strength = S) วิเคราะหจากการประเมินความตองการจําเปนที่มี
คาดัชนี PNImodified ต่ํา จะเปนจุดแข็งของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม
เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะเสริมจุดแข็ง
3.2) จุดออน (W = Weaknesses) วิเคราะหจากการประเมินความตองการ
จําเปนที่มีคาดัชนี PNImodified สูง เปนจุดออนของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม
เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะขจัด / ลดจุดออน
3.3) โอกาส (O = Opportunities) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
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(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหาแนวทางสงเสริมใหเกิด
โอกาส
3.4) ภาวะคุกคาม (T= Threats) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหลีกเลี่ยงแนวทางที่จะ
กอใหเกิดภาวะคุกคาม
โดยจัดทําเปนตาราง SWOT Matrix ดวยการจับคู ดังนี้
1) จับคูจุดแข็ง- โอกาส (SO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุดหรือเรียกวากลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความ
เจริญเติบโต (Stars)
2) จับคูจุดแข็ง- ภาวะคุกคาม (ST) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวา กลยุทธรักษาเสถียรภาพ ชะลอ ปรับปรุง
พัฒนาสมรรถนะภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตตอไป (cash
cows)
3) จับคูจุดออน- โอกาส (WO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุทธลดจุดออน หรือกลยุทธสงเสริม ปรับปรุง เรงรัดเพื่อสรางโอกาสในการขยายงานหรือสราง
ความเจริญเติบโตในอนาคต (question marks)
4) จับคูจุดออน- ภาวะคุกคาม กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้ โดยเปน
กลยุทธลดจุดออน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวากลยุทธตัดทอน ยุบเลิก ควบกิจการ (dogs)
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรางกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 19 คน ซึ่งประกอบไปดวยผู
ที่มีความรูหรือประสบการณดานการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การวิจัยและ
ประเมินผล และมีความรู ความสามารถและมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ
เปนผูประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ ผูวิจัยไดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลว
ปรับแกไขรางกลยุทธ
การตรวจสอบกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานเพื่อสงเสริม การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) ผูวิจัยตรวจสอบกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้
การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยนํา
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กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ฉบับรางที่ 1) ไปใหจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 19 ทาน (ภาคผนวก ฉ) ไดแก
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาจํานวน 8 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 5 ทาน อาจารยมหาวิทยาลัยหรือผูมีผลวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 6
ทาน โดยใชวิธีสงเอกสารทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) และดําเนินการสงเอกสารดวย
ตนเอง ผลการตรวจ สอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 2)
ขั้ น ตอนที่ 6 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเปน ไปได ข องกลยุ ท ธก ารบริ ห าร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูหรือ
ประสบการณดานการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การวิจัยและประเมินผล และมี
ความรู ความสามารถและมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยไดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 11 คน ทําการสนทนากลุมยอย (Focus Group
Technique) และปรับปรุงกลยุทธตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
การสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของผูวิจัยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูมี
สวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 11 ทาน (ภาคผนวก ฉ)
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาจํานวน 5 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 ทาน อาจารยมหาวิทยาลัยหรือผูมีผลวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
จํานวน 3 ทาน รวมทั้งสิ้น 11 คน
ผลการสนทนากลุมเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 2) ผูวิจัยนํากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 2) มานําเสนอเปนกลยุทธการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนภาพขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1
กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย

การดําเนินการ
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคตามกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการและแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อสอบถามผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ผลที่ไดรับ
แบบสอบถามเพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงคของการ
บริหารวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคของการ
บริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมิน
จุ ด แ ข็ ง - จุ ด อ อ น โ อ ก า ส อุปสรรค ในการการบริหารวิชาการ
ของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

1. ศึกษาสภาพป จจุบันและสภาพที่พึงประสงค ของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดวยการให ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ตอบแบบสอบถาม
2. สัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

วิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินจุดแข็ง - จุดออน โอกาส อุปสรรค สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืน จากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ

ขั้นตอนที่ 4

สภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงคของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขอมูลในการยกรางกลยุทธ
การบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

รางกลยุทธการบริหาร

ยกรางกลยุทธการบริหารวิชาการ
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกรางกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 5
วิเคราะหความเหมาะสม และความ
เป น ไปได ของกลยุ ท ธ ก ารบริ ห าร
วิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เปนไปไดของกลยุทธ

ตรวจสอบรางกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 19 คน แลวปรับแกไขรางกลยุทธ

ตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของกลยุทธการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยผูทรงคุณวุฒิทําการสนทนากลุมยอย (Focus group
Technique) และปรับปรุงกลยุทธตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการวิจัย การดําเนินการ และผลที่ไดรับแตละขั้นตอน

วิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผาน
การตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ

กลยุทธการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

96
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บขอมูลในการวิจัย 2 ลักษณะ คือขอมูลเชิงปริมาณ คือการตอบ
แบบสอบถาม และขอมูลเชิงคุณภาพคือขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้
1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการสอบถาม
1.1) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1.1) ประชากร คือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 31,677 โรงเรียน โดยพิจารณาจากการจัดเปนกลุมจังหวัดทั้งหมด 18 กลุม
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 1 กลุมจังหวัด รวมเปน 19 กลุมจังหวัด แลวกําหนดใหจังหวัดที่
เปนศูนยกลางของกลุมจังหวัดเปนตัวแทนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนของจังหวัดศูนยกลางการปฏิบัตงิ านกลุมจังหวัดสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ลําดับ
ที่
1

2
3

4

กลุม

จังหวัดสมาชิก

ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี
ตอนบน 1 พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ภาคกลาง
ตอนบน 2
ภาคกลาง
ตอนกลาง

ศูนยกลาง
การปฏิบัติงาน

ประชากร (โรงเรียน)
ประถมศึกษา ขยาย มัธยมศึกษา
โอกาส
265
102
30

พระนครศรีอยุธยา

ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี
อางทอง
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สระแกว
ภาคกลาง กาญจนบุรี นครปฐม นครปฐม
ตอนลาง 1 ราชบุรี สุพรรณบุรี

278

73

25

219

90

30

213

40

29
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ลําดับ
กลุม
ที่
5 ภาคกลางตอนลาง 2

6

ภาคใตฝงอาวไทย

7

ภาคใตฝงอันดามัน

8

ภาคใตชายแดน

9

ภาคตะวันออก

10

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

11

12

13

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1

จังหวัดสมาชิก
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร
ธานี
กระบี่ ตรังพังงา
ภูเก็ต ระนอง
นราธิวาส ปตตานี
ยะลา สงขลา
สตูล
จันทบุรี ชลบุรี
ตราด ระยอง
เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร

ประชากร (โรงเรียน)
ศูนยกลาง ประถมศึกษา ขยาย มัธยมศึกษา
การปฏิบัติงาน
โอกาส
เพชรบุรี
190
46
22

สุราษฎรธานี

399

106

45

ภูเก็ต

39

11

7

สงขลา

396

78

42

ชลบุรี

203

69

31

อุดรธานี

588

224

64

สกลนคร

435

186

45

ขอนแกน

787

256

84

นครราชสีมา

923

408

54
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ลําดับ
กลุม
ที่
14 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2
15
ภาคเหนือตอนบน 1
16
17

18

19

จังหวัดสมาชิก

ยโสธร ศีรสะเกษ
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
เชียงใหม
แมฮองสอน
ลําปาง ลําพูน
ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย นาน
พะเยา แพร
ภาคเหนือตอนลาง 1 ตาก พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ
ภาคเหนือตอนลาง 2 กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร
อุทัยธานี
กทม.
รวม

ศูนยกลาง
การปฏิบัติงาน
อุบลราชธานี

ประชากร (โรงเรียน)
ประถมศึกษา ขยาย มัธยมศึกษา
โอกาส
814
274
60

เชียงใหม

656

231

34

เชียงราย

453

160

44

พิษณุโลก

283

162

39

นครสวรรค

433

115

38

16

4
10,960

12

1.1.2) กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 396 โรง จากกลุมประชากรดังกลาว ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1.1.2.1) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดพิจารณากําหนดขนาดของ
กลุม ตัวอยางโดยคํานวณไดจากสูตรขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973: 398) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Confidence Interval) โดยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน (e) ±5% ดังนี้
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ N แทน จํานวนประชากรซึ่งมีจาํ นวนโรงเรียน 31,677 โรงเรียน
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได โดยกําหนดไวที่รอยละ 5
n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่คาํ นวณได
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ก) ขนาดประชากรโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจํานวน 31,677 โรงเรียน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรแลว ไดกลุมตัวอยางไม
นอยกวา 396 โรงเรียน
ข) การสุมเลือกโรงเรียน ดําเนินการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1.2.2) กําหนดสังกัดของสถานศึกษา ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.1.2.3) การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
เลือกกลุมจังหวัดทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 1 กลุมจังหวัด รวมเปน 19
กลุมจังหวัด เพื่อใหการกระจายของกลุมตัวอยางอยูในทุกพื้นที่ของประเทศ
1.1.2.4) การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota
Sampling) โดยการพิจารณาอัตราสวนจํานวนโรงเรียนในแตละสังกัดดังนี้
ก) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาไดจํานวน 27 โรงเรียน
ข) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได จํานวน
274 โรงเรียน
ค) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ไดจํานวน 95 โรงเรียน
1.1.3) การกําหนดจํานวนโรงเรียนตามจํานวนสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละ
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ครบทั้ง 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 1
กลุมจังหวัด รวมเปน 19 กลุมจังหวัด จะไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 396 โรงเรียน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กลุม
ภาคกลางตอนบน 1
ภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนลาง 1
ภาคกลางตอนลาง 2
ภาคใตฝงอาวไทย
ภาคใตฝงอันดามัน
ภาคใตชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2
ภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน 2
ภาคเหนือตอนลาง 1
ภาคเหนือตอนลาง 2
กรุงเทพมหานคร
รวม

ศูนยกลาง
การปฏิบัติงาน
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
เพชรบุรี
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
สงขลา
ชลบุรี
อุดรธานี

กลุมตัวอยาง (โรงเรียน)
ประถมศึกษา
ขยาย
มัธยมศึกษา
โอกาส
10
3
1
10
2
1
8
3
1
8
1
1
7
1
1
15
3
2
1
1
1
15
2
2
8
2
1
22
8
3

สกลนคร

16

6

2

ขอนแกน

29

9

3

นครราชสีมา

31

14

2

อุบลราชธานี

29

10

2

เชียงใหม
เชียงราย
พิษณุโลก
นครสวรรค
กรุงเทพมหานคร

24
17
10
16
1
274

8
6
6
4
1
95
396

1
2
1
1
1
27

2) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการสัมภาษณ
2.1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยพิจารณาการเปนตัวแทนที่ดีจากโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเมืองและนอกเขตเมืองอยางละ 1 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองอยางละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมืองและนอก
เขตเมืองอยางละ 1 โรงเรียน รวมจํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการ
จับฉลากจากโรงเรียนที่เปนประชากรทั้งหมด
2.1.1) โรงเรียนประถมศึกษา ไดแก
2.1.1.1) โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 (ประถมศึกษาในเขตเมือง)
2.1.1.2) โรงเรียนชุมชนประชาสรรค อําเภอกุดชุม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษายโสธรเขต 2 (ประถมศึกษานอกเขตเมือง)
2.1.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 โรง
2.1.2.1) โรงเรียนบานนาจาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ขยายโอกาสในเขตเมือง)
2.1.2.2) โรงเรียนทาเสียวคันลึม สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ขยายโอกาสนอกเขตเมือง)
2.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรง
2.1.3.1) โรงเรียนบานไผ อําเภอบานไผ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 (มัธยมศึกษาในเขตเมือง)
2.1.3.2) โรงเรียนดงมันพิทยาคม อําเภอน้ําพอง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (มัธยมศึกษานอกเขตเมือง)
เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในขั้นตอนนี้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง และแบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางดังนี้
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1) แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อสอบถามสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคตามกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1.1) กําหนดประเด็นหลักในการสรางแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.2) จัดทํารางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารและสภาพที่
พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
รายการขอคําถามแตละประเด็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อมู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามมี ลัก ษณะเป น แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rating Scale) ใชคําตอบแบบ
ตอบสนองคู (Dual Responses)
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด
รายละเอียดในการสรางมีเปนลําดับดังนี้
1) ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ของ สุวิมล ติรกานันท (2550) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1.1) ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่
ตองการจะสรางแบบสอบถาม ซึ่งตัวแปรดังกลาว ไดแก การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผล
ประเมินผล และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2) กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดานและให
ชัดเจน
2) สรางแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใชคําตอบแบบตอบสนองคู
(Dual Responses) มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
2.1) ศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการของการบริหารวิชาการ ทั้ง 4 ดานใหชัดเจน
รวมทั้งศึกษานิยามกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบแนวคิดของ Ontario Learning for
Sustainability Partnership (OLSP) (1996) และ UNESCO (1997)
2.2) นํารายละเอียดของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกรอบแนวคิดของ The Ontario
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Partnership (1996)และ UNESCO (1997) ใน 3 มิติ คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และ
มิติดานสิ่งแวดลอมมาสรางเปนขอคําถามของแบบสอบถาม
2.3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความครบถวนสมบูรณและความครอบคลุมของคําถามและ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น
2.4) ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามที่สรางขึ้นวา มีความเหมาะสม
ที่จะนําไปใช โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 6 ทาน ไดแก อาจารยที่สอนสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 4 ทาน และอาจารยมี
ความเชี่ยวชาญดานการบริหารวิชาการ จํานวน 2 ทาน (ภาคผนวก ง) ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความครอบคลุมของคําถามและความชัดเจนของการใชภาษา
การตรวจสอบพิจารณาตามแบบประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ มีมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินวาประเด็นตางๆ ที่พิจารณามีความ
เหมาะสมไมแนใจ หรือไมเหมาะสม และใชสูตรการคํานวณดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective
Congruence Index: IOC) ของ ตามวิธีของ โรวิเนลลี่ (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hamblenton)
(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 242) แลวคัดเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่
ใชได โดยใชคา IOC ที่มีคาตั้งแต .50 ถึง 1.00 ดังสูตร
R
สูตร IOC = ∑
N

เมื่อ

IOC

แทน

∑ R แทน
N

แทน

ดัชนีความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการ
ตรวจสอบ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด
จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง เห็นดวยที่จะใหนําขอคําถามนี้มาใช
0 หมายถึง ไมแนใจที่จะใหนําขอคําถามนี้มาใช
- 1 หมายถึง ไมเห็นดวยที่จะใหนําขอคําถามนี้มาใช
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2.5) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจในการใชภาษาและประเด็นการตอบของขอคําถามในแบบสอบถามแตละขอ แลวหา
คาความเที่ยง ดวยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) สุวิมล ติรกานันท
(2550: 175) ดังนี้
2
k ⎡ ∑ Si ⎤
⎥
⎢1 −
α =
2
k -1 ⎢
St ⎥⎦
⎣

สูตรที่ใช

เมื่อ
α

แทน

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ

k

แทน

จํานวนขอของคําถามในเครื่องมือ

∑ S แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
∑ S แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
2

i

2

t

โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับวา แบบสอบถามมีความเที่ยง
โดยแบบสอบถามนี้ มีคาพิสัยความเที่ยงเทากับ 0.9692 ซึ่งถือวา แบบสอบถามที่สรางขึ้น มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูใหขอมูลได
2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อสัมภาษณ
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบสัมภาษณนี้ผูวิจัยนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความครบถวนสมบูรณและความครอบคลุมของคําถามที่
มุงสัมภาษณ และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนํากอนนําไปใชจริง
3) แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลยุทธ เพื่อสอบถามผูท รงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ฉบับราง 1) แบบตรวจสอบความ

105
เหมาะสมของกลยุทธ นี้ผูวิจยั นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของคําถามทีม่ ุงสอบถาม และนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนํากอนนําไปใชจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินการดังนี้
1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุ ญ าตดํ า เนิ น การวิ จั ย และนํ า ส ง ไปยั ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจงสถานศึกษาเรื่องขอความรวมมือใน
การเก็บขอมูลการวิจัย
3) ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม พรอมสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณียและสวนหนึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยเดินทางไปสงแบบสอบถามดวย
ตนเองและใหเวลาในการตอบแบบสอบถามเปนเวลา 1 สัปดาห สําหรับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัย
เดินทางไปเก็บดวยตนเอง สวนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดประสานขอความรวมมือกับโรงเรียนแตละ
แหงสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบซองติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อสง
แบบสอบถามกลับคืนมายังผูวิจัย โดยใหเวลาจนสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 7 สัปดาห ได
แบบสอบถามกลับคืนมาจากโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,286 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบ
กลับ รอยละ 81.19 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนกลุมตัวอยางและอัตราการตอบกลับของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ลพบุรี
3. ฉะเชิงเทรา
4. นครปฐม

กลุมตัวอยาง
ผอ. รอง
ครู
1
ผอ.1
2
14
14
28
13
13
26
12
12
24
10
10
20

รวม
(ฉบับ)
56
52
48
40

อัตราการตอบกลับ
ผอ. รอง ครู
1
ผอ.1
2
8
4
30
8
6
26
11
5
24
7
5
25

รวม รอยละ
(ฉบับ)
42
75.00
40
76.92
40
83.33
37
92.50
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ตารางที่ 3 (ตอ)

จังหวัด
5. เพชรบุรี
6. สุราษฎรธานี
7. ภูเก็ต
8. สงขลา
9. ชลบุรี
10. อุดรธานี
11. สกลนคร
12. ขอนแกน
13. นครราชสีมา
14. อุบลราชธานี
15. เชียงใหม
16. เชียงราย
17. พิษณุโลก
18 นครสวรรค
19.กรุงเทพมหานคร
รวม

กลุมตัวอยาง
ผอ. รอง
ครู
1
ผอ.1
2
9
9
18
20
20
40
3
3
6
19
19
38
11
11
22
33
33
66
24
24
48
41
41
82
47
47
94
41
41
82
33
33
66
25
25
50
17
17
34
21
21
42
3
3
6
396 396 792

รวม
(ฉบับ)
36
80
12
76
44
132
96
164
188
164
132
100
68
84
12
1,584

อัตราการตอบกลับ
ผอ. รอง ครู
1
ผอ.1
2
9
6
21
7
5
55
3
3
6
10
5
52
7
5
28
31
8
71
24
8
64
37
11
87
44
9
63
41
10
67
13
15
71
14
6
53
8
4
52
14
9
59
3
3
6
299 127 860

รวม
(ฉบับ)
36
67
12
67
40
110
96
135
116
118
88
73
64
82
12
1,286

รอยละ
100.00
83.75
100.00
88.15
90.90
83.96
100.00
82.31
61.70
71.95
66.67
73.00
94.11
97.61
100.00
81.19

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสถิติการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามสถานภาพของผู ต อบ
1)
แบบสอบถามที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ สรุปในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
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2) ขอมูลสภาพการบริหารและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามความคิ ด เห็ น ของผู อํ า นวยการโรงเรี ย น รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยผูวิจัยแปลความหมายคาเฉลี่ยของ
สภาพป จจุ บัน และสภาพที่พึ งประสงคของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยดังนี้มีเกณฑการประเมินไปเทียบกับเกณฑของคะแนน
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากคําถามปลายเปด ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงคในการวิจยั 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบนั และสภาพที่
พึงประสงค ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจยั แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ตอนที่ 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 4 กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 1 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบงไดเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูใหขอมูล 3 กลุม
สวนที่ 2 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นจําแนกตามผูใหขอมูล
3 กลุม จากแบบสอบถาม
สวนที่ 3 สภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นจําแนกตามผูใหขอมูล 3 กลุม จากขอเสนอแนะ
(คําถามปลายเปด)
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รายละเอียดของแตละสวน มีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 4 - 6
ตารางที่ 4 ความถี่และรอยละของผูอํานวยการโรงเรียนจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน (N = 299)

ความถี่

รอยละ

249
50

83.28
16.72

2
9
6
19
35
50
97
81

0.67
3.01
2.01
6.35
11.71
16.72
32.44
27.09

1
45
253

0.33
15.05
84.62

18
13
43
24

6.02
4.35
14.38
8.03

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 – 29 ป
30 – 34 ป
35 – 39 ป
40 – 44 ป
45 – 49 ป
50 – 54 ป
55 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณการทํางาน
5 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน (N = 299)
26 - 30 ป
30 ปขึ้นไป
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่
52
149

รอยละ
17.39
49.83

187
88
24

62.54
29.43
8.03

จากตารางที่ 4 พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 83.28) มีอายุ
ระหวาง 50 – 54 ป มากที่สุด (รอยละ 32.44) รองลงมามีอายุ 55 ปขึ้นไป (รอยละ 27.09) 45 – 49 ป ( รอยละ
16.72) 40 – 44 ป (รอยละ11.71) 35 – 39 ป (รอยละ 6.35) 25 – 29 ป (รอยละ 3.01) และอายุ
30 – 34 ป (รอยละ 2.01) สวนชวงอายุที่นอ ยที่สุดคือ ต่ํากวา 25 ป (รอยละ0.67) ตามลําดับ
ดานระดับการศึกษาผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ
84.62) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (รอยละ 15.05) และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
นอยที่สุด (รอยละ 0.33) ผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากที่สุด 30 ป
ขึ้นไป (รอยละ 49.83) รองลงมาคือ 26 – 30 ป (รอยละ 17.39) 16-20 ป (รอยละ 14.38) 21-25
ป (รอยละ 8.03) 5-10 ป (รอยละ 6.02) และประสบการณการทํางานทีน่ อยที่สุดคือ 11-15 ป
(รอยละ 4.35) ตามลําดับ สวนสังกัดโรงเรียนของผูอาํ นวยการโรงเรียนเปนโรงเรียนประถมศึกษาที่
มีจํานวนมากที่สุดคือโรงเรียนประถมศึกษา (รอยละ62.54) รองลงมาคือขยายโอกาสทางการศึกษา
(รอยละ 29.43) และโรงเรียนมัธยมศึกษา (รอยละ 8.03) ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ความถี่และรอยละของรองผูอํานวยการโรงเรียนจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน (N = 127)
เพศ
ชาย
หญิง

ความถี่
71
56

รอยละ
55.91
44.09
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน (N = 299)
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 – 29 ป
30 – 34 ป
35 – 39 ป
40 – 44 ป
45 – 49 ป
50 – 54 ป
55 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณการทํางาน
5 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 – 30 ป
30 ปขึ้นไป
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่

รอยละ

0
2
13
12
18
21
27
34

0
1.57
10.24
9.45
14.17
16.54
21.26
26.77

0
53
74

0
41.73
58.27

13
20
21
11
12
50

10.24
15.75
16.53
8.67
9.44
39.37

63
40
24

49.61
31.49
18.90

จากตารางที่ 5 พบวา รองผูอาํ นวยการโรงเรียนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 55.91)มี
อายุ 55 ปขึ้นไปมากที่สุด (รอยละ 26.77) รองลงมามีอายุ 50 – 54 ป (รอยละ 21.26) มีอายุ
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45 – 49 ป (รอยละ 16.54) มีอายุ 40 – 44 ป (รอยละ 14.17) มีอายุ 30 – 34 ป (รอยละ 10.24)
มีอายุ 35 – 39 ป (รอยละ 9.45) และ มีอายุ 25 – 29 ป (รอยละ 1.57) สวนชวงอายุที่ไมมีรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนเลยคือ ต่ํากวา 25 ป (รอยละ 0) ตามลําดับ ดานระดับการศึกษารอง
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 58.27) รองลงมาคือ
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 41.73) และไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียนทีม่ ีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี (รอยละ 0) รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากที่สุด 30
ปขึ้นไป (รอยละ 39.37) รองลงมาคือมีประสบการณ 16-20 ป (รอยละ 16.53) มีประสบการณ
11-15 ป (รอยละ 15.75) มีประสบการณ 5-10 ป (รอยละ 10.24) มีประสบการณ 26 – 30 ป
(รอยละ 9.44) และประสบการณการทํางานทีน่ อยที่สุดคือ 21-25 ป (รอยละ 8.67) ตามลําดับ
สวนโรงเรียนทีร่ องผูอํานวยการโรงเรียนสวนมากสังกัดคือโรงเรียนประถมศึกษา (รอยละ49.61)
รองลงมาคือ ขยายโอกาสทางการศึกษา (รอยละ 31.49) และโรงเรียนมัธยมศึกษา(รอยละ
18.90) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ความถี่และรอยละของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน (N = 860)

ความถี่

รอยละ

ชาย
หญิง

246
614

28.60
71.40

ต่ํากวา 25 ป
25 – 29 ป
30 – 34 ป
35 – 39 ป
40 – 44 ป
45 – 49 ป
50 – 54 ป
55 ปขึ้นไป

16
50
70
84
96
158
263
123

1.86
5.81
8.14
9.77
11.16
18.37
30.58
14.31

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน (N = 860)
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณการทํางาน
5-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21 - 25 ป
26 – 30 ป
30 ปขึ้นไป
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่

รอยละ

3
630
227

0.35
73.26
227

138
94
127
92
168
241

138
94
127
92
168
241

529
250
81

61.51
29.07
9.42

จากตารางที่ 6 พบวา ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในสังกัดสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.40) มีอายุ 50 – 54 ปมากที่สุด (รอยละ 30.58) รองลงมามีอายุ
45 – 49 ป (รอยละ 18.37) มีอายุ 55 ปขึ้นไป ( รอยละ 14.31) มีอายุ 40 – 44 ป (รอยละ 11.16)
มีอายุ 35–39 ป (รอยละ 9.77) มีอายุ 30–34 ป(รอยละ 8.14) และมีอายุ 25 – 29 ป (รอยละ5.81)
สวนชวงอายุทนี่ อยที่สุดคือ ต่ํากวา 25 ป (รอยละ 1.86) ตามลําดับ ดานระดับการศึกษาครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูใ นสังกัดสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสวนใหญมรี ะดับการศึกษา ปริญญา
ตรี (รอยละ 73.26) รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 26.39) และครูหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ
0.35) ครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรูในสังกัดสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสวนใหญมีประสบการณการ
ทํางานมากทีส่ ุด 30 ปขึ้นไป (รอยละ 28.02) รองลงมาคือมีประสบการณ 26 – 30 ป (รอยละ
19.54) มีประสบการณ 5-10 ป (รอยละ 16.05) มีประสบการณ16-20 ป (รอยละ 14.77) มี
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ประสบการณ11-15 ป (รอยละ 10.93) และประสบการณการทํางานที่นอยที่สุดคือ 21-25 ป
(รอยละ 10.69) ตามลําดับ สวนสังกัดโรงเรียนที่ครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรูในสังกัดสถาน
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานสวนมากสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา (รอยละ 61.51) รองลงมาคือ ขยายโอกาส
ทางการศึกษา (รอยละ 29.07) และโรงเรียนมัธยมศึกษา (รอยละ 9.42) ตามลําดับ
สวนที่ 2 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นจําแนกตามผูใหขอมูล 3 กลุมจาก
แบบสอบถาม ดังตารางที่ 7- 18
ตารางที่ 7 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร (n = 299)

การพัฒนาหลักสูตร
1. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
2. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข
อยางยั่งยืน
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.49 0.77 ปาน 4.47 0.68 มาก
0.28
8
กลาง

3.63

0.76

มาก

4.48

0.73 มาก

0.23

3.93

0.80 มาก

4.62

0.56 มาก
ที่สุด

0.17

3.88

0.84 มาก

4.59

0.64 มาก
ที่สุด

0.18

3.73

0.65 มาก

4.54

0.56 มาก
ที่สุด

0.22
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จากตารางที่ 7 พบวา สภาพปจจุบนั ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอาํ นวยการโรงเรียน ดานการพัฒนา
หลักสูตร เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่ = 3.73) เมือ่ พิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.93) รองลงมาคือ มีวัตถุประสงคให
ผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย =
3.88) และ มีวตั ถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน
(คาเฉลี่ย = 3.63 ) สวนสภาพที่พงึ ประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.54) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรก
คือ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดมี ีสุขอยาง
ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาคือมีวตั ถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.59) และมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทกั ษะและ
การปฏิบัติที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน (คาเฉลีย่ = 4.48) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
(คาเฉลี่ย = 4.54) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.73)
คาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความ
ตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาอยูในลําดับที่ 8 (PNImodified = 0.28)
ตารางที่ 8 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน (n = 299)

การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.53 0.75 มาก 4.64 2.94 มาก
0.31
5
ที่สุด
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ตารางที่ 8 (ตอ)

การจัดการเรียนการสอน
2. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมี
ชีวิตชีวาและพลังความสามารถ
ในการดํารงชีวิต
3. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
5. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แขงขันควบคูกับความรวมมือ
6. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
สงเสริมพลังอํานาจ และการมี
สวนรวม
7. การจั ด การเรี ย นการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อน
ชั้นทางสังคม

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.68 0.79 มาก 4.67 2.94 มาก
0.26
ที่สุด

3.46

0.77 ปาน
กลาง

4.41

0.73 มาก

0.27

3.29

0.84 ปาน
กลาง

4.32

4.32 มาก

0.31

5

3.36

0.90 ปาน
กลาง

4.36

0.84 มาก

0.29

7

3.53

0.77 มาก

4.31

0.77 มาก

0.22

3.20

0.85 ปาน
กลาง

4.15

0.85 มาก

0.29

7
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ตารางที่ 8 (ตอ)

การจัดการเรียนการสอน
8. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมานฉันทของสังคม
9. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายควบคูกับอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม
10. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
เปนอยูและสุขภาพที่ดี
11. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดี
มีสุข
12. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมบูรณของระบบนิเวศน
13. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สามารถในการรองรับของเสีย
14. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.82 0.83 มาก 4.59 0.60 มาก
0.20
ที่สุด

3.73

0.77 มาก

4.58

0.65 มาก
ที่สุด

0.22

4.14

0.74

มาก

4.73

0.54 มาก
ที่สุด

0.14

4.08

0.79 มาก

4.68

0.57 มาก
ที่สุด

0.14

3.64

0.76 มาก

4.53

0.68 มาก
ที่สุด

0.24

3.30

0.84 ปาน
กลาง

4.40

0.75 มาก

0.33

4

3.42

0.79 ปาน
กลาง

4.39

0.81 มาก

0.28

8
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
การจัดการเรียนการสอน
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
15. การจัดการเรียนการสอนให
3.30 0.91 ปาน 4.29 0.84 มาก
0.30
6
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และ
กลาง
ตระหนักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ระดับโลก
16. การจัดการเรียนการสอนให
4.02 0.77 มาก 4.68 0.63 มาก
0.16
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ที่สุด
การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17. การจัดการเรียนการสอนให
3.89 0.77 มาก 4.60 0.69 มาก
0.18
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ที่สุด
การปฏิบัติเพื่อการปองกัน
มลภาวะ
18. การจัดการเรียนการสอนให
3.66 0.81 มาก 4.54 0.67 มาก
0.24
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ที่สุด
การปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย
เฉลี่ย
3.62 0.63 มาก 4.44 0.56 มาก
0.22

จากตารางที่ 8 พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการ
สอน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย =4.14 ) รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมสี ุข (คาเฉลี่ย =
4.08) และ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 4.02 ) สวนสภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
ดานการจัดการเรียนการสอน สวนใหญมคี าเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.44 )โดยมีคาเฉลีย่
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สูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย = 4.73) รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมสี ุขซึ่งมีคาเฉลีย่ เทากับการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 4.68) และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมีชวี ิตชีวาและพลังความสามารถในการดํารงชีวิต (คาเฉลี่ย = 4.67)
ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการ
สอน (คาเฉลี่ย = 4.44) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.62)
คาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผเู รียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ สามารถในการรองรับของเสียอยูในลําดับที่
4 (PNImodified = 0.33) ลําดับที่ 5 (PNImodified = 0.31) มีสองประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน และการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ ลําดับที่ 6 (PNImodified = 0.30) คือประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกีย่ วกับประเด็นปญหาระดับโลก ลําดับที่ 7
(PNImodified = 0.29) มีสองประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ สงเสริมการแขงขันควบคูก ับความรวมมือ และ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม ลําดับที่ 8 (PNImodified=
0.28) คือประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตารางที่ 9 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล (n = 299)

การวัดผลประเมินผล
1.การวัดผลประเมินผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา
2. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.20 0.80 ปาน 4.28 0.77 มาก
0.33
4
กลาง

3.34

0.78 ปาน
กลาง

4.39

0.82 มาก

0.31

5

3.35

0.79 ปาน
กลาง

4.34

0.79 มาก

0.29

7

3.62

1.94 มาก

4.42

0.77 มาก

0.22

3.40

0.80 ปาน
กลาง

4.33

0.70 มาก

0.27

จากตารางที่ 9 พบวา สภาพปจจุบนั ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวัดผล
ประเมินผล เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.40) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวัดผลประเมินผลความรูความ
เขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย
=3.62) รองลงมาคือ การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.35) และ การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขา ใจ การวิ เ คราะห และการปฏิ บั ติข องผู เ รี ย นที่ ส ง เสริม การพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่ ยั่ง ยื น
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(คาเฉลี่ย = 3.34) สวนสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.33) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ
การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.42) รองลงมาคือการวัดผลประเมินผลความรูความ
เขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย =
3.39) และการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.34) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการ
สอน (คาเฉลี่ย = 4.33) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.40)
ค า ดั ช นี PNImodified ของความต อ งการจํ า เป น ในประเด็ น การวั ด ผลประเมิ น ผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา อยูในลําดับที่ 4 (PNImodified = 0.33) ลําดับที่ 5
(PNImodified = 0.31) คือการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และอยูในลําดับที่ 7 (PNImodified = 0.29) คือประเด็น
การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 10 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (n = 299)

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมความตระหนักใน
วิกฤตของการพัฒนา

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ

2.85

0.98 ปาน
กลาง

4.13

0.93 มาก

0.44

1
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ตารางที่ 10 (ตอ)

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ

2.89

0.93 ปาน
กลาง

4.15

0.93 มาก

0.43

2

2.91

0.99 ปาน
กลาง

4.20

0.91 มาก

0.44

1

2.96

0.98 ปาน
กลาง

4.18

0.92 มาก

0.41

3

3.07

0.93 ปาน
กลาง

4.15

0.87 มาก

0.35

จากตารางที่ 10 พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอาํ นวยการโรงเรียนดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.07)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสิง่ แวดลอมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย =2.96) รองลงมาคือ
การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
(คาเฉลี่ย = 2.91) และ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย = 2.89 ) สวนสภาพทีพ่ งึ ประสงคของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนใหญมคี าเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.15)
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลีย่ = 4.20) รองลงมาคือการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสิง่ แวดลอมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย = 4.18) และการวิจยั
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เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน (คาเฉลี่ย =
4.15) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการ
สอน (คาเฉลี่ย = 4.15) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.07)
คาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ สามารถในการรองรับของเสีย และประเด็น
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อยูใน
ลําดับที่ 1 (PNImodified = 0.44) ลําดับที่ 2 (PNImodified = 0.43) คือประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ส ว นลํ า ดั บ ที่ 3
(PNImodified = 0.41) คือประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 11 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร (N= 127)

การพัฒนาหลักสูตร
1. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
2. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข
อยางยั่งยืน

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
0.23
3.69 0.84 มาก 4.55 0.61 มาก
ที่สุด

3.92

0.81 มาก

4.66

0.62 มาก
ที่สุด

0.18

3.87

0.86

มาก

4.73

0.54 มาก
ที่สุด

0.22
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การพัฒนาหลักสูตร
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.98 0.91 มาก 0.74 0.50 มาก
0.19

3.98

0.91 มาก

4.74

0.50 มาก
ที่สุด

0.20

จากตารางที่ 11 พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนดานการพัฒนา
หลักสูตร เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.87) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.98) รองลงมาคือมีวัตถุประสงค
ใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.92) และ มี
วัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
(คาเฉลี่ย = 3.87) สวนสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.67) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ
มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.74) รองลงมาคือมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สง เสริมการ
พัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.73) และมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและ
การปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.66) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนดานการพัฒนา
หลักสูตร (คาเฉลี่ย = 4.67) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.87) และมีคาดัชนีความตองการ
จําเปนเฉลี่ย 0.20
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ตารางที่ 12 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน (N= 127)

การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมี
ชีวิตชีวาและพลังความสามารถ
ใน การดํารงชีวิต
3. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
5. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แขงขันควบคูกับความรวมมือ
6. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
สงเสริมพลังอํานาจ และการมี
สวนรวม

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.66 0.91 มาก 4.60 0.59 มาก
0.25
ที่สุด

3.81

0.88 มาก

4.65

0.54 มาก
ที่สุด

0.22

3.66

0.95 มาก

4.63

0.55 มาก
ที่สุด

0.26

7

3.53

0.88

มาก

4.54

0.61 มาก
ที่สุด

0.28

5

3.43

0.91 ปาน
กลาง

4.51

0.64 มาก
ที่สุด

0.31

3

3.56

0.90

4.56

0.62 มาก
ที่สุด

0.28

5

มาก
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PNImodified

ลําดับ
ความสําคัญ

Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ
3.37 0.88 ปาน 4.37 0.77 มาก
กลาง

0.29

4

3.69

0.91 มาก

4.64

0.62 มาก
ที่สุด

0.25

3.77

0.86 มาก

4.61

0.65 มาก

0.22

4.01

0.84 มาก

4.72

0.51

มาก
ที่สุด

0.17

4.09

0.67

มาก

4.71

4.71

มาก
ที่สุด

0.15

3.73

0.87

มาก

4.66

0.50

มาก
ที่สุด

0.24

3.55

0.95

มาก

4.48

0.78

มาก

0.26

สภาพปจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค

การจัดการเรียนการสอน
7. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อน
ชั้นทางสังคม
8. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมานฉันทของสังคม
9. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายควบคูกับอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม
10. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
เปนอยูและสุขภาพที่ดี
11. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดี
มีสุข
12. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมบูรณของระบบนิเวศน
13. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สามารถในการรองรับของเสีย

7
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ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.78 0.81 มาก 4.42 0.60 มาก
0.21

การจัดการเรียนการสอน
14. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.50
15. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ระดับโลก
3.98
16. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17. การจัดการเรียนการสอนให 3.95
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการปองกัน
มลภาวะ
18. การจัดการเรียนการสอนให 3.77
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย
เฉลี่ย
3.71

0.75 มาก

4.59

0.69 มาก

0.26

0.75

มาก

4.75

0.49

มาก
ที่สุด

0.19

0.76 มาก

4.67

0.60

มาก
ที่สุด

0.18

0.80

มาก

4.61

0.70

มาก
ที่สุด

0.22

0.60 มาก

4.60

0.46 มาก
ที่สุด

0.22

7

จากตารางที่ 12 พบวา สภาพปจจุบนั และสภาพที่พงึ ประสงคการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย = 3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคา เฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมสี ุข (คาเฉลี่ย =
4.09) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ

128
สงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย = 4.01) และ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 3.98) สวน
สภาพทีพ่ ึงประสงค สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.60) โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 4.75) รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (คาเฉลีย่ = 4.72)
และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดมี ี
สุข (คาเฉลี่ย = 4.71) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 4.60) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.71)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเทากับ 0.22
สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ อยูใ นลําดับที่ 3
(PNImodified = 0.31) ลําดับที่ 4 (PNImodified = 0.29) คือประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม ลําดับที่ 5 (PNImodified =
0.28) มีสองประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
สงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ การจัดการเรียนการสอนใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมีสว นรวม ลําดับที่ 7 (PNImodified =
0.26) มีสามประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
สงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ สงเสริมความ สามารถในการรองรับของเสีย และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับ
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ตารางที่ 13 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล (N= 127)

การวัดผลประเมินผล
1. การวัดผลประเมินผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา
2. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.51 0.82 มาก 4.42 0.69 มาก
0.25

3.44

0.93 ปาน
กลาง

4.46

0.69 มาก

0.29

4

3.51

0.89 มาก

4.46

0.71

มาก

0.27

6

3.52

0.88 มาก

4.54

0.66

มาก
ที่สุด

0.28

5

3.49

0.77 ปาน
กลาง

4.47

0.64 มาก

0.25

จากตารางที่ 12 พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารวิชาการของ
สถานศึ กษาขั้นพื้น ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒ นาที่ยั่ง ยืนตามความคิดเห็ นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลางและ
มากตามลําดับ (คาเฉลี่ย = 3.49 และ 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอของสภาพปจจุบันของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนดานการวัดผลประเมินผล พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.52) รองลงมาคือ การ
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วัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน มีคาเฉลี่ยเทากันกับการวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการ
พัฒนา(คาเฉลี่ย = 3.51) และการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.44) สวนสภาพที่พึง
ประสงค สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.47) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับ
แรกคือการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.54) รองลงมาคือการวัดผลประเมินผลความรูความ
เขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมมีคาเฉลี่ยเทากับ การวัดผลประเมินผล
ความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(คาเฉลี่ย = 4.46) และการวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา
(คาเฉลี่ย = 4.42) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวัดผล
ประเมินผล (คาเฉลี่ย = 4.47) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.49)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานการวัดผล
ประเมินผลมีคาเทากับ 0.25 สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการ
วัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน อยูในลําดับที่ 4 (PNImodified = 0.29) ลําดับที่ 5 (PNImodified = 0.29) คือประเด็น
การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ลําดับที่ 6 (PNImodified = 0.27) คือประเด็นการวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 14 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (N= 127)
ลําดับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
การศึกษา
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของ 3.15 0.15 ปาน 4.33 0.83 มาก
0.37
1
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
กลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ)

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สงเสริมความตระหนักในวิกฤต
ของการพัฒนา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ

3.21

1.06 ปาน
กลาง

4.31

0.75 มาก

0.34

2

3.20

1.05 ปาน
กลาง

4.29

0.78 มาก

0.34

2

3.26

1.10 ปาน
กลาง

4.29

0.80

มาก

0.31

3

3.21

0.95 ปาน
กลาง

4.31

0.75 มาก

0.34

จากตารางที่ 14 พบวา สภาพปจจุบนั และสภาพที่พงึ ประสงคการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้ นพื้น ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒ นาที่ยั่ง ยืนตามความคิดเห็ นของรองผูอํ านวยการ
โรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.21และ 4.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3
ลําดับแรกคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.26) รองลงมาคือการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.21) และการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.20) สวน
สภาพที่พึงประสงค สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.31) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
3 ลําดับแรกคือการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา (คาเฉลี่ย = 4.33) รองลงมาคือการวิจัยเพื่อพัฒนา
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.31)
และการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนมี
คาเฉลี่ยเทากับการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.29) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.31) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.21)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเทากับ 0.34 สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนใน
ประเด็ น การวั ดผลประเมิน ผลความรู ค วามเขา ใจ การวิเ คราะห และการปฏิบั ติข องผูเ รีย นที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อยูในลําดับที่ 1 (PNImodified = 0.37) ลําดับที่ 2 (PNImodified =
0.34) มีเทากันสองประเด็นคือ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ลําดับที่ 3 (PNImodified = 0.31) คือการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 15 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู (n =860) ดานการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
1. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
2. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.53 0.86 มาก 4.38 0.74 มาก
0.24

3.64

0.87 มาก

4.43

0.68 มาก

0.21
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ตารางที่ 15 (ตอ)
การพัฒนาหลักสูตร
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข
อยางยั่งยืน
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
0.20
3.76 0.91 มาก 4.54 0.63 มาก
ที่สุด

3.76

0.87 มาก

4.54

0.63 มาก
ที่สุด

0.20

3.67

0.76 มาก

4.47

0.59 มาก

0.21

จากตารางที่ 15 พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
= 3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันสอง
ดานคือมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยาง
ยั่งยืนและมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.76) รองลงมาคือมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.64) และมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความ
ตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา (คาเฉลี่ย = 3.53) สวนสภาพที่พึงประสงค สวนใหญมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.47) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันสอง
ดานคือ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข
อยา งยั่ ง ยืน และมี วั ตถุ ป ระสงคให ผูเ รียนมีทัก ษะและการปฏิบัติที่สง เสริม การพั ฒนาคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.54) รองลงมาคือมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการ
ปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.43) และมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา (คาเฉลี่ย = 4.38) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการ
พัฒนาหลักสูตร (คาเฉลี่ย = 4.47) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.67) และมีคาดัชนีความ
ตองการจําเปนเฉลี่ย 0.21
ตารางที่ 16 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู (n =860) ดานการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมี
ชีวิตชีวาและพลังความสามารถ
ในการดํารงชีวิต
3. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
5. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แขงขันควบคูกับความรวมมือ
6. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.58 0.84 มาก 4.39 0.69 มาก
0.22

3.67

0.86 มาก

4.45

0.72 มาก

0.21

3.47

0.91 ปาน
กลาง

4.37

0.76

มาก

0.25

6

3.42

0.90 ปาน
กลาง

4.31

0.78

มาก

0.26

5

3.38

0.95 ปาน
กลาง

4.28

0.85

มาก

0.26

3.47

0.85 ปาน
กลาง

4.24

0.78

มาก

0.22
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ตารางที่ 16 (ตอ)
การจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
สงเสริมพลังอํานาจ และการมี
สวนรวม
7. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อน
ชั้นทางสังคม
8. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมานฉันทของสังคม
9. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายควบคูกับอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม
10. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
เปนอยูและสุขภาพที่ดี
11. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดี
มีสุข
12. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมบูรณของระบบนิเวศน
13. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ

3.31

0.92 ปาน
กลาง

4.15

0.83 มาก

0.25

3.69

0.84 มาก

4.43

0.72 มาก

0.20

3.71

0.81 มาก

4.51

0.66

มาก
ที่สุด

0.21

3.99

0.77

มาก

4.65

0.57

มาก
ที่สุด

0.16

3.98

0.79

มาก

4.64

0.60

มาก
ที่สุด

0.16

3.61

0.87

มาก

4.48

0.69

มาก

0.24

3.33

0.85 ปาน
กลาง

4.32

0.80

มาก

0.29

6

3
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ตารางที่ 16 (ตอ)
การจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สามารถในการรองรับของเสีย
14. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ
15. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ระดับโลก
16. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการปองกัน
มลภาวะ
18. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ

3.42

0.88 ปาน
กลาง

4.29

0.83 มาก

0.25

3.32

0.92 ปาน
กลาง

4.13

0.90 มาก

0.24

3.92

0.80 มาก

4.59

0.61

มาก
ที่สุด

0.17

3.84

0.79 มาก

4.56

0.64

มาก
ที่สุด

0.18

3.68

0.80

มาก

4.46

0.69

มาก

0.21

3.60

0.64 มาก

4.40

0.57 มาก

0.22

6

จากตารางที่ 16 พบวา สภาพปจจุบนั ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาคาเฉลีย่ โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.60) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ด(ี คาเฉลี่ย = 3.99)
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รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริม
ความอยูดีมีสขุ (คาเฉลี่ย = 3.98) และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 3.92) สวนสภาพทีพ่ ึงประสงคสวน
ใหญมีคาเฉลีย่ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.40) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมความเปนอยูและ
สุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย = 4.65) รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัตเิ พื่อสงเสริมความอยูดีมีสขุ (คาเฉลี่ย = 4.64) และการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลี่ย = 4.59)
ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูดานการจัดการ
เรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 4.40) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.60)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานการจัดการ
เรียนการสอนมีคาเทากับ 0.22 สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมความ สามารถใน
การรองรับของเสีย อยูในลําดับที่ 3 (PNImodified = 0.29) ลําดับที่ 5 (PNImodified = 0.26) คือ
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แขงขันควบคูก ับความรวมมือ ลําดับที่ 6 (PNImodified = 0.25) มีเทากันสามประเด็นคือ การ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริม
การเลื่อนชัน้ ทางสังคม การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
สงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตารางที่ 17 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู (n =860) ดานการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
1. การวัดผลประเมินผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา
2. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.33 0.87 ปาน 4.24 0.79 มาก
0.27
4
กลาง

3.41

0.89 ปาน
กลาง

4.30

0.77 มาก

0.26

5

3.40

0.89 ปาน
กลาง

4.32

0.75

มาก

0.27

4

3.45

0.84 ปาน
กลาง

4.35

0.71

มาก

0.25

6

3.40

0.79 ปาน
กลาง

4.30

0.70 มาก

0.26

จากตารางที่ 17 พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวัดผล
ประเมินผล เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.40) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวัดผลประเมินผลความรูความ
เขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย
= 3.45) รองลงมาคือการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.41) และการวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย
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= 3.40) สวนสภาพที่พึงประสงคสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.30) โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาคือการ
วัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห (คาเฉลี่ย = 4.32) และการวัดผลประเมินผล
ความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(คาเฉลี่ย = 4.30) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการ
จัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 4.30) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.40)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานการวัดผล
ประเมินผลมีคาเทากับ 0.26 สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนในประเด็นการ
วัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา มีคาดัชนีความตองการจําเปน
เทากันกับประเด็นการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อยูในลําดับที่ 4 (PNImodified = 0.27) ลําดับที่ 5 (PNImodified = 0.26)
คือประเด็นการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ลําดับที่ 6 (PNImodified = 0.25) คือประเด็นการวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 18 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู (n =860) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความตระหนักในวิกฤต
ของการพัฒนา

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.09 1.05 ปาน 4.13 0.95 มาก
0.33
1
กลาง
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ตารางที่ 18 (ตอ)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความตระหนักในวิกฤต
ของการพัฒนา
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน
เฉลี่ย

ลําดับ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ PNImodified ความสําคัญ
3.09 1.00 ปาน 4.11 0.95 มาก
0.33
1
กลาง

3.11

1.01 ปาน
กลาง

4.12

0.92 มาก

0.32

2

3.13

1.00 ปาน
กลาง

4.14

0.94

มาก

0.32

2

3.10

0.93 ปาน
กลาง

4.12

0.89 มาก

0.32

จากตารางที่ 18 พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
= 3.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.13)
รองลงมาคือการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 3.11) และมีคาเฉลี่ยเทากันสองดานคือการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาและการวิจยั
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย
= 3.09) สวนสภาพที่พึงประสงค สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรกคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.14) รองลงมาคือการวิจัยเพื่อประเมิน
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ความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา (คาเฉลี่ย = 4.13) และการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา (คาเฉลี่ย = 4.12) ตามลําดับ
ในภาพรวมคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.12) สูงกวาสภาพปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.10)
คาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยของดานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเทากับ 0.32 สวนคาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปนใน
ประเด็นการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความ
ตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา มีคาดัชนีความตองการจําเปนเทากันกับประเด็นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อยูในลําดับที่
1 (PNImodified = 0.33) ลําดับที่ 2 (PNImodified = 0.32) คือประเด็นการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา มีคา
ดัชนีความตองการจําเปนเทากันกับประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สวนที่ 3 สภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากขอเสนอแนะ (คําถามปลายเปด)
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 19 - 21
ตารางที่ 19 ความถี่สภาพที่พงึ ประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอ ํานวยการโรงเรียน (n= 299)
ประเด็นความคิดเห็น
1. ควรมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ไดมาตรฐาน เพื่อการวัดผลการเรียนการเรียนเพื่อการ
พัฒนาที่ยังยืน
2. ควรมีการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ควรจัดสงเสริมกิจกรรมโครงการดานสิ่งแวดลอมเกษตรกรรมที่นักเรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได เชน โครงการปลูกผักสวนครัว
4. ควรมีการวัดผลประเมินผลงานผูเรียนทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน

ความถี่
4
4
3
2
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ประเด็นความคิดเห็น
5. ควรปรับปรุงภูมิทัศน ใหเอื้อตอการเรียนรู
6. ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่ตองการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. ควรสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูเพิ่มเติม

ความถี่
2
2
2

จากตารางที่ 19 พบวา ความถี่สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามความคิ ด เห็ น ของผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุดคือ ความถี่ 4 มีสองประเด็นไดแก 1) ควรมีเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการวัดผลการเรียนการเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน และ 2) ควรมีการจัดทํา
งานวิจัยในชั้นเรียนที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน รองลงมาคือความถี่ 3 ไดแก ควร
จั ด ส ง เสริ ม กิ จ กรรมโครงการด า นสิ่ ง แวดล อ มเกษตรกรรมที่ นั ก เรี ย นสามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต
ประจําวันได เชน โครงการปลูกผักสวนครัว รองลงมาคือความถี่ 2 มีจํานวนเทากัน 4 ประเด็น
ไดแก 1) ควรมีการวัดผลประเมินผลงานผูเรียนทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน 2)
ควรปรับปรุงภูมิทัศนใหเอื้อตอการเรียนรู 3) ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่ตองการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) ควรสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูเพิ่มเติม
ตารางที่ 20 ความถี่สภาพที่พงึ ประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน (n= 127)
ประเด็นความคิดเห็น
1. ควรจัดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
2. ควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอยางตอเนื่อง
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความถี่
2
1
1
1
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จากตารางที่ 20 พบวาความถี่สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน
ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุดคือ ความถี่ 2 ไดแก ควรจัดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน รองลงมาคือความถี่ 1 มีจํานวน
เทากัน 3 ประเด็น ไดแก 1) ควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนาเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2) ควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบอยางตอเนื่อง และ 3) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตารางที่ 21 ความถี่ของสภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรู
(n= 860)
ประเด็นความคิดเห็น
1. ควรมีการทําวิจัยหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด
2. ควรมีพัฒนาหลักสูตรใหตรงความตองการของชุมชน
3. ควรมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง
4. ควรสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูใหม ๆ อยูเสมอเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ความถี่
3
2
2
2
2

จากตารางที่ 21 พบวา จํานวนสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของครูหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูประเด็นที่มีความถี่มากที่สุดคือความถี่ 3 ไดแก ควรมีการทําวิจัยหลักสูตรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด รองลงมา
คือความถี่ 2 มีจํานวนเทากัน 4 ประเด็นไดแก 1) ควรมีพัฒนาหลักสูตรใหตรงความตองการของ
ชุมชน 2) ควรมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง 3) ควรสงเสริมใหบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนตระหนักและมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
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4) ควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมๆ
อยูเสมอเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
จากตารางที่ 19 – 21 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู พบวาประเด็นที่ผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุมมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันคือ ควรมีการทําวิจัยหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนให
มีความรูและทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนด
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูให ขอมูล 3 กลุม ไดขอสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในซึ่งเปนจุดแข็ง และจุดออน ในการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งเปนโอกาส และภาวะ
คุกคามใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากร 2) ดานงบประมาณและการเงิน 3) ดานวัสดุ/อุปกรณ
และเทคโนโลยี และ 4) ดานการบริหารจัดการ นําเสนอการวิเคราะหไดเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามผูใหขอมูล 3 กลุม
สวนที่ 2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน
สวนที่ 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียน
สวนที่ 4 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู
ดังนําเสนอรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามผูใหขอมูล 3 กลุม
นําเสนอในตาราง 22-24
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ตารางที่ 22 ความถี่และรอยละของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน (N=6)
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่

รอยละ

6
0

100
0

0
2
1
3

0
33.33
16.67
50.00

0
5
1

0
83.33
16.67

2
2
2

33.33
33.33
33.33

จากตารางที่ 22 พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนทัง้ หมดเปนเพศชาย (รอยละ 100) มีอายุ
ระหวาง 51 – 60 ป มากที่สดุ (รอยละ 50.00) รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ป (รอยละ 33.33) และ
41-50 ป (รอยละ 16.67) ตามลําดับ สวนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 83.33)
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (รอยละ16.67) และสังกัดของโรงเรียนมีจํานวนเทากัน
(รอยละ 33.33)
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ตารางที่ 23 ความถี่และรอยละของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณตําแหนง
รองผูอํานวยการโรงเรียน (N =3)
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่

รอยละ

3
0

100
0

0
1
1
1

0
33.33
33.33
33.33

0
3
0

0
100
0

1
1
1

33.33
33.33
33.33

จากตารางที่ 23 พบวา รองผูอํานวยการโรงเรียนเปนเพศชายทั้งหมด (รอยละ 100 ) มี
อายุระหวาง 31-40 ป อายุ 41-50 ป และ 51-60 ป เปนจํานวนที่เทากัน (รอยละ 33.33) สวน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (รอยละ 100) และสังกัดของโรงเรียนมีจาํ นวนเทากัน
(รอยละ 33.33)
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ตารางที่ 24 ความถี่และรอยละของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณตําแหนง
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู (N =12)
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

ความถี่

รอยละ

4
8

33.33
66.67

0
4
6
2

0
33.33
50.00
16.67

6
6
0

50.00
50.00
0

4
4
4

33.33
33.33
33.33

จากตารางที่ 24 พบวา ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนเพศชาย (รอยละ 66.67) และ
เพศหญิง (รอยละ 33.33) มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มากทีส่ ุด (รอยละ 50.00) รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป
31 – 40 ป (รอยละ 33.33) และอายุ 51 – 60 ป (รอยละ 16.67) ตามลําดับ สวนวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมีจํานวนเทากัน (รอยละ 50.00) และสังกัดของโรงเรียนมีจาํ นวน
เทากัน (รอยละ 33.33)
สวนที่ 2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 25-28
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ตารางที่ 25 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. มีงบประมาณเพียงพอเนื่องจากโรงเรียนสามารถเก็บคาใชจายบางอยางจากผูปกครองได
2. มีวัสดุอุปกรณพอเพียงและมีเทคโนโลยีทันสมัย
3. มีทรัพยากรในการบริหารเพียงพอ
4. บุคลากรมีประสบการณความรูความสามารถมีอายุราชการ คุณวุฒิ วัยวุฒิสูง
จุดออน
การดําเนินการตามระเบียบราชการบางครั้งทําใหเกิดความลาชา
โอกาส
1. ไดรับการสนับสนุนเอกสารวิชาการ ดานหลักสูตรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. มีวิทยากรภายนอกเขามาใหความรูเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. บุคลากรมีโอกาสรับความรูความสามารถในเรื่องหลักสูตรสม่ําเสมอ
4. เขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหความรูเรื่องหลักสูตร
ภาวะคุกคาม
1. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองทราบอยางไมทั่วถึง
2. ขาดการปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
อยางตอเนื่อง
3. มาตรฐานการใชหลักสูตร ไมมีความชัดเจน แผนงาน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. มีการประเมินการใชหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนรูทุกกลุมสาระคอนขางนอย

ความถี่
5
5
4
2
6
3
2
1
1
4
2
1
1

จากตารางที่ 25 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน
ดานการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุด คือความถี่ 5 เทากัน 2 ประเด็นไดแก
1) มีงบประมาณเพียงพอเนือ่ งจากโรงเรียนสามารถเก็บคาใชจายบางอยางจากผูปกครองได 2) มี
วัสดุอุปกรณพอเพียงและมีเทคโนโลยีทนั สมัย รองลงมา มีความถี่ 4 ไดแก มีทรัพยากรในการ
บริหารเพียงพอและความถี่ 2 ไดแก บุคลากรมีประสบการณความรูความสามารถมีอายุราชการ
คุณวุฒิ วัยวุฒสิ ูง สวนประเด็นจุดออนทีม่ คี วามถี่สงู สุดคือความถี่ 6 ไดแก การดําเนินการตาม
ระเบียบราชการบางครั้งทําใหเกิดความลาชา ประเด็นโอกาสที่ความถี่สูงสุดคือความถี่ 3 คือ
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ไดรับการสนับสนุนเอกสารวิชาการ ดานหลักสูตรจากหนวยงานที่เกีย่ วของ รองลงมาคือ ความถี่
2 ไดแก มีวทิ ยากรภายนอกเขามาใหความรูเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีความถี่
เทากัน 2 ดานคือ ความถี่ 1 ไดแก 1) บุคลากรมีโอกาสรับความรูความสามารถในเรื่องหลักสูตร
สม่ําเสมอ 2) เขตพื้นทีก่ ารศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหความรูเรื่องหลักสูตร
ประเด็นภาวะคุกคามของการพัฒนาหลักสูตรที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 4 ไดแก การ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหผปู กครองทราบอยางไมทั่วถึง รองลงมามีความถี่ 2 ไดแก ขาดการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางตอเนื่อง
และมีความถี่เทากัน 2 ดาน คือความถี่ 1 ไดแก 1) มาตรฐานการใชหลักสูตร ไมมีความชัดเจน
แผนงานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 2) มีการประเมินการใชหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนรู
ทุกกลุม สาระคอนขางนอยตามลําดับ
ตารางที่ 26 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน
2. บุคลากรมีครบตามเกณฑที่กําหนดกับจํานวนนักเรียน
3. การมอบหมายงานและจัดครูเขาชั้นเรียนตามคุณวุฒิและศักยภาพ มีคําสั่งแตงตั้ง ชัดเจน
4. มีวัสดุ/อุปกรณที่ครบ สะดวกเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
จุดออน
1. บุคลากรไมมีทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในกระบวนการเรียนการสอน
2. บุคลากรสวนมากมีอายุมาก รอเกษียณ ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
โอกาส
1. สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในทองถิ่นมาเปนวิทยากรภายนอกโดย
การจางและประกาศสอบคัดเลือกเอง
2. มีอุปกรณประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได
เปนอยางดี
3. ไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. มีแหลงคนควาขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ความถี่
5
4
4
2
2
1
3
2
2
1
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ตารางที่ 26 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
1. ครูที่มีอายุมากแลว รอวันเกษียณ การจัดการเรียนการสอนแบบปลอยปละ ไมใสใจ
เทาที่ควร
2. ไมมีการจัดกิจกรรมมุงใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
3. การจัดการเรียนรู ไมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
4. ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน

ความถี่
3
3
3
1

จากตารางที่ 26 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน
ดานการจัดการเรียนการสอน ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 5 ไดแก มีงบประมาณ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนหากขาดแคลนในเรือ่ งใด โรงเรียนสามารถแกปญ
 หาไดโดย
การระดมทรัพยากรจากชุมชน รองลงมาคือมีจํานวนความถี่เทากันคือความถี่ 4 มี 2 ประเด็น
ไดแก 1) บุคลากรมีครบตามเกณฑที่กาํ หนดกับจํานวนนักเรียน ไมมปี ญหาครูขาด หรือครูไมครบ
ชั้น และ 2) การมอบหมายงานและจัดครูเขาชั้นเรียนตามคุณวุฒิและศักยภาพ มีคาํ สั่งแตงตั้ง
ชัดเจน และลําดับสุดทายของจุดแข็งมีความถี่ 2 ไดแก มีวัสดุ/อุปกรณที่ครบ สะดวกเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอน ประเด็นจุดออนพบวา จํานวนความถี่สงู สุด คือ ความถี่ 2 ไดแก บุคลากร
อายุมากโดยเฉลี่ย จึงไมเปดใจรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในกระบวนการเรียนการสอน
รองลงมามีความถี่ 1 ไดแก บุคลากรสวนมากมีอายุมาก รอเกษียณ ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการทํางาน ประเด็นโอกาสจํานวนความถี่สูงสุดคือ ความถี่ 3 ไดแก สามารถสรรหาบุคลากรทีม่ ี
ความรูความสามารถในทองถิ่นมาเปนวิทยากรภายนอกโดยการจางและประกาศสอบคัดเลือกเอง
รองลงมาคือความถี่ 2 ซึง่ เทากัน 2 ดาน ไดแก 1) มีอปุ กรณประกอบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 2) ไดรับการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลายจากหนวยงานที่เกีย่ วของ และ ความถี่ 1 ไดแก มีแหลงคนควาขอมูลใน
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ประเด็นภาวะคุกคามของการ
จัดการเรียนการสอนมีจาํ นวนความถี่เทากัน 3 ดาน คือความถี่ 3 ไดแก 1) ครูที่มีอายุมากแลว รอ
วันเกษียณ การจัดการเรียนการสอนแบบปลอยปละ ไมใสใจเทาที่ควร 2) ไมมีการจัดกิจกรรมมุง
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ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง และ 3) การจัดการเรียนรู ไมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน และความถี่ 1 ไดแก ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน
ตารางที่ 27 ความถี่จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. มีระบบโครงสรางการบริหารจัดการงานที่ชัดเจนแบงความรับผิดชอบไดครอบคลุมทุกงาน
2. มีวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการวัดประเมินการเรียนเปนอยางดี
3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการวัดประเมินผลเปนอยางดีมีบุคลากรเพียงพอตอ
ความตองการ
จุดออน
1. การไมยอมรับกันในความสามารถของบุคคลอื่นสวนมากยึดวัยวุฒิเปนหลัก
2. การยึดปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทําใหการบริหารงานลาชา
3. ความลาชาของการจัดซื้อจัดจางวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยี
โอกาส
1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขามารับผิดชอบงานในเรื่องการวัดผลประเมินผล
2. จัดสรรงบประมาณในดานนี้ไดอยางเต็มที่และเพียงพอตอความตองการ
3. สามารถเลือกวัสดุ/อุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการวัดประเมินผลเชน โปรแกรมการ
ประมวลผลคะแนน
4. เขตพื้นที่ใหความรูการสรางเครื่องมือการวัดผลประเมินผล

ภาวะคุกคาม
1. บุคลากรไมยอมรับในความสามารถยังยึดถือวัยวุฒิเปนหลัก
2. นโยบายเขตการศึกษาไมมีความชัดเจนในเรื่องการวัดผลประเมินผล

ความถี่
4
2
1

4
3
2
3
2
2
1
1
1

จากตารางที่ 27 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน
ดานการวัดผลประเมินผล พบวา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุดคือมีระบบโครงสรางการบริหาร
จัดการงานที่ชดั เจนแบงความรับผิดชอบไดครอบคลุมทุกงาน มีความถี่ 4 รองลงมาคือมีระบบ
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โครงสรางการบริหารจัดการงานที่ชัดเจนแบงความรับผิดชอบไดครอบคลุมทุกงาน รองลงมาคือ
ความถี่ 2 ไดแก มีวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สนับสนุนการวัดประเมินการเรียนเปน
อยางดี และความถี่ 1 ไดแก บุคลากรมีความรูความสามารถในการวัดประเมินผลเปนอยางดีมี
บุคลากรเพียงพอตอความ ประเด็นจุดออนพบวา ความถี่สูงสุดคือความถี่ 4 ไดแก การไมยอมรับ
กันในความสามารถของบุคคลอื่นสวนมากยึดวัยวุฒิเปนหลัก รองลงมามีความถี่ 3 ไดแก การยึด
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทําใหการบริหารงานลาชา และความถี่ 2 ไดแก ความลาชา
ของการจัดซื้อจัดจางวัสดุ/อุปกรณและ ประเด็นโอกาสที่มีความถี่สงู สุดคือความถี่ 3 ไดแก
บุคลากรมีความรูความสามารถเขามารับผิดชอบงานในเรื่องการวัดผลประเมินผล รองลงมามี
ความถีเ่ ทากันคือ ความถี่ 2 จํานวน 2 ดานไดแก 1) จัดสรรงบประมาณในดานนี้ไดอยางเต็มที่
และเพียงพอตอความตองการ 2) สามารถเลือกวัสดุ/อุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการวัดประเมินผล
เชน โปรแกรมการประมวลผลคะแนน และความถี่ 1 ไดแก เขตพื้นทีใ่ หความรูการสรางเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผล ประเด็นภาวะคุกคามมีจํานวนมากที่สุดเทากัน 2 ดานคือความถี่ 1 ไดแก 1)
บุคลากรไมยอมรับในความสามารถยังยึดถือวัยวุฒิเปนหลัก 2)นโยบายเขตการศึกษาไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องการวัดผลประเมินผล ตามลําดับ
ตารางที่ 28 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. มีโครงสรางการบริหารงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. มีงบประมาณในการวิจัยพอเพียง
3. มีวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมการวิจัยอยางพอเพียง
จุดออน
1. บุคลากรสวนมากขาดความรูความเขาใจในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ขาดความรูความเขาใจในการใชวัสดุ/อุปกรณสื่อการสอนประกอบการวิจัย
โอกาส
1. มีโครงสรางความรับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีบุคลากรดานการวิจัยที่มาจากการจาง
3. มีงบประมาณดานการวิจัยพอเพียง

ความถี่
4
2
2
5
5
4
2
2

153
ตารางที่ 28 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
4. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีไดตามความเหมาะสมและความตองการ
ภาวะคุกคาม
1. บุคลากรที่มีวัยวุฒิสูง จะไมยอมรับความรูความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถ
ดานการวิจัยแตมีวัยวุฒินอย
2. บุคลากรสวนใหญขาดความรูในการใชเทคโนโลยี

ความถี่
2
5
3

จากตารางที่ 28 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนดาน
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวาประเด็นจุดแข็ง ที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 4 ไดแก
มีโครงสรางการบริหารงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบทีช่ ัดเจน รองลงมามีความถีเ่ ทากันคือ
ความถี่ 2 ไดแก 1) มีงบประมาณในการวิจัยพอเพียง และ 2) มีวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อ
การสงเสริมการวิจัยอยางพอเพียง ประเด็นจุดออนพบวามีความถี่สูงสุดที่เทากันคือ คือความถี่ 5
ไดแก 1) บุคลากรสวนมากขาดความรูความเขาใจในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
2) ขาดความรูค วามเขาใจในการใชวัสดุ/อุปกรณสื่อการสอนประกอบการวิจยั ประเด็นโอกาสที่มี
จํานวนมากทีส่ ุดคือมีโครงสรางความรับผิดชอบงานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีช่ ัดเจน
เปนความถี่ 4 รองลงมามีความถี่เทากัน 3 ดาน คือ ความถี่ 2 ไดแก 1) มีบุคลากรดานการวิจัย
ที่มาจากการจาง 2) มีงบประมาณดานการวิจัยพอเพียง และ 3) สามารถเลือกใชวสั ดุอุปกรณ
และเทคโนโลยีไดตามความเหมาะสมและความตองการ ตามลําดับ ประเด็นภาวะคุกคามมี
ความถี่สงู สุดคือความถี่ 5 ไดแกบุคลากรที่มีวยั วุฒิสงู จะไมยอมรับความรูความสามารถของ
บุคลากรที่มีความสามารถดานการวิจยั แตมีวัยวุฒินอย รองลงมาคือ บุคลากรสวนใหญขาด
ความรูในการใชเทคโนโลยี ความถี่ 3 ตามลําดับ
สวนที่ 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียน
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 29-32

154
ตารางที่ 29 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
รองผูอํานวยการโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีวุฒิภาวะความสามารถและประสบการณดานการสอนสูง ไมมีการโยกยายไม
การเปลี่ยนแปลงดานอัตรากําลัง ทําใหบุคลากรมีเวลาในการพัฒนาผลงานเพื่อมุงสูวิทย
ฐานะ
2. การบริหารจัดการดานการเงินมีความคลองตัวและทั่วถึงตามปริมาณงาน
ของหนวยงานรวมทั้งไดรับการแบงเบาจากนโยบายการเรียนฟรีจากรัฐ
3. บุคลากรมีความรูความสามารถดัดแปลงวัสดุ/อุปกรณใหเปนสื่อทางเทคโนโลยีและ
แนะนําสืบคนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อทางเทคโนโลยีได มีสื่อทางโทรทัศน
4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดโดยงาย
จุดออน
1. บุคลากรมีจาํ นวนไมครบสาระการเรียนรูทําใหตองจัดบุคลากรตามสภาพความเปนจริง
ซึ่งไมตรงกับความรูความสามารถที่แทจริงของบุคลากรแตละทาน
2. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับความตองการและสภาพความเปนจริงทําให
การบริหารจัดการไมไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
3. ยึดติดกับตัวผูบริหาร ขาดการแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟงคําเสนอแนะจากหลาย ๆ
บุคคลในองคกร
4.ขาดแคลนการจัดสรรวัสดุอุปกรณจากภาครัฐไมเพียงพอกับความตองการและปริมาณ
ของผูเรียน
โอกาส
1. ผูบริหารและบุคลากร มีสวนรวมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตรภายในองคกร
2. บุคลากรมีความพรอมและโอกาสในการรับการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และเต็มตาม
ศักยภาพ
3. ไดรับการสนับสนุนจากองคกรและชุมชนจากการระดมทรัพยากรและผูมีสวนเกี่ยวของ
4. ไดรับการจัดสรรในสวนนี้อยางเพียงพอ ทั้งจากภาครัฐและองคกรตาง ๆ

ความถี่
3

2
2
2

2
2
2
1

3
3
2
2
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ตารางที่ 29 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา และ
ไมเปนปจจุบัน
2. อุปกรณในการสืบคนขอมูลเพื่อการติดตอสื่อสารไมทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน
คอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลแตเปนรุนที่มีความเร็วต่ํา
3. ผูบริหารขาดการปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติไมเปนไปในแนวทางเดียวกันทํา
ใหการขับเคลื่อนภาระงานลาชา
4. ไดรับการจัดสรรดานการเงินยังไมเพียงพอกับการดําเนินงานบางกิจกรรม รวมทั้งขาด
ความรูและประสบการณในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ความถี่
2
2
1
1

จากตารางที่ 29 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ดานการจัดการพัฒนาหลักสูตร พบวา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุด คือความถี่ 3
ไดแก บุคลากรมีวุฒิภาวะความสามารถและประสบการณดานการสอนสูง ไมมีการโยกยายไมการ
เปลี่ ย นแปลงด า นอั ต รากํ า ลั ง ทํ า ให บุ ค ลากรมี เ วลาในการพั ฒ นาผลงานเพื่ อ มุ ง สู วิ ท ยฐานะ
รองลงมามีความถี่เทากันคือความถี่ 2 จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1) การบริหารจัดการมีความ
คลองตัวและทั่วถึงตามปริมาณงานของหนวยงานรวมทั้งไดรับการแบงเบาจากนโยบายการเรียน
ฟรีจากรัฐ 2) บุคลากรมีความรูความสามารถดัดแปลงวัสดุ/อุปกรณใหเปนสื่อทางเทคโนโลยีและ
แนะนําสืบคนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อทางเทคโนโลยีได มีสื่อทางโทรทัศน และ 3)
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดโดยงาย
ประเด็นจุดออนที่มีความถี่เทากันคือความถี่ 2 มี 3 ประเด็นไดแก 1) บุคลากรมีจํานวนไมครบสาระ
การเรียนรูทําใหตองจัดบุคลากรตามสภาพความเปนจริงซึ่งไมตรงกับความรูความสามารถที่แทจริงของ
บุคลากรแตละทาน 2) ภาครัฐจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับความตองการและสภาพความเปนจริง
ทําใหการบริหารจัดการไมไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร และ 3) ยึดติดกับตัวผูบริหาร ขาด
การแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟงคําเสนอแนะจากหลายๆ บุคคลในองคกร รองลงมาไดแก ขาด

แคลน การจัดสรรจากภาครัฐ
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ไมเพียงพอกับความตองการและปริมาณของผูเรียน ความถี่ 1 ประเด็นโอกาสที่มีความถี่เทากัน
คือ ความถี่ 3 อยู 2 ประเด็นไดแก 1) ผูบริหารและบุคลากร มีสว นรวมในการบริหารจัดการและ
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรภายในองคกร และ 2) บุคลากรมีความพรอมและโอกาส
ในการรับการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และเต็มตามศักยภาพ รองลงมาคือ มีความถี่ 2 มี 2
ประเด็น ไดแก 1)ไดรับการสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐ องคกรและชุมชนจากการระดมทรัพยากรและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และ 2) ไดรับการจัดสรรในสวนนี้อยางเพียงพอ ทัง้ จากภาครัฐและองคกรตาง ๆ
ตามลําดับ ประเด็นภาวะคุกคามมีความถี่สูงสุดเทากันคือความถี่ 2 มี 2 ประเด็นคือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
และไมเปนปจจุบัน 2) อุปกรณในการสืบคนขอมูลเพื่อการติดตอสื่อสารไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
เชน คอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลแตเปนรุนที่มีความเร็วต่ํา รองลงมามีความถี่เทากันคือ ความถี่ 1
มี 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูบริหารขาดการปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันทําใหการขับเคลื่อนภาระงานลาชา และ 2) ไดรับการจัดสรรดานการเงินยังไม
เพียงพอกับการดําเนินงานบางกิจกรรม รวมทั้งขาดความรูและประสบการณในการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอการพัฒนา ตามลําดับ
ตารางที่ 30 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
รองผูอํานวยการโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีวุฒิภาวะดานการจัดการเรียนการสอนสูง มีความถนัดและประสบการณในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับสูง
2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการใช และสามารถแนะนําผูเรียนใหมีความรูและ
ประสบการณในการใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. จัดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนใหครบตามหลักสูตร
4. สถานศึกษาสามารถตัดสินใจในการดําเนินการตามความจําเปนกอนหลังไดในสถานศึกษา
จุดออน
1. ขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามสาระการเรียนรู ไมไดใชความรู ความสามารถในสวนที่มี
ใหเกิดประโยชน
2. งบประมาณไมเพียงพอกับปริมาณงานและโครงการตาง ๆ

ความถี่
2
2
2
1
2
1
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ตารางที่ 30 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม

ความถี่

3. วัสดุ/อุปกรณ ไมเพียงพอตอความตองการในการใช ทําใหผูเรียนไมไดความรูความ
ชํานาญ ในการใชเพื่อกอใหเกิดประโยชน
4. ขาดบุคลากรและทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนทําใหไมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเทาที่ควร
โอกาส
1. ไดรับการจัดสรรวัสดุอุปกรณทั้งจากภาครัฐและองคกรตาง ๆ ตามความเหมาะสม
2. บุคลากรมีสวนรวมและใชความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเต็มตาม
ศักยภาพ
3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งจากภาครัฐ องคกรตาง ๆ สามารถบริหารจัดการตามความ
จําเปนและเหมาะสม
4. ไดรับจัดสรรบุคลากรไดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณ
งานไดตามความเหมาะสม
ภาวะคุกคาม
1. การสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้งทําใหเกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน
2. บุคลากรมีคุณวุฒิไมตรงกับสาระการเรียนรู และมีการสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้ง ทําให
ขาดความตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
3. มีกิจกรรม โครงการภายนอกมากเกินไป ขาดการบริหารจัดการที่ดีทําใหไมเกิดประโยชน
จากการลงทุนดานการศึกษาเทาที่ควร
4. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัวผูเรียน

1
1

2
1
1
1

3
2
2
2

จากตารางที่ 30 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณรองผูอ ํานวยการ
โรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ประเด็นจุดแข็งมีความถี่สูงสุดเทากันคือความถี่ 2
จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1) บุคลากรมีวุฒิภาวะดานการจัดการเรียนการสอนสูง มีความถนัดและ
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในระดับสูง 2) บุคลากรมีความรูความสามารถในการใช
และสามารถแนะนําผูเรียนใหมีความรูและประสบการณในการใชเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด และ
3) จัดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนใหครบตามหลักสูตร รองลงมาคือความถี่ 1 ไดแก ดาน
การเงิน สถานศึกษาสามารถตัดสินใจในการดําเนินการตามความจําเปนกอนหลังไดในสถาน
ศึกษา ประเด็นจุดออนที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 2 ไดแก ขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒติ รงตามสาระ
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การเรียนรู ไมไดใชความรูความสามารถในสวนทีม่ ีใหเกิดประโยชน รองลงมามีจาํ นวนความถี่
เทากัน คือ ความถี่ 1 จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1) งบประมาณไมเพียงพอกับปริมาณงานและ
โครงการตาง ๆ 2) ดานวัสดุ/อุปกรณ ไมเพียงพอตอความตองการในการใช ทําใหผูเรียนไมได
ความรูความชํานาญในการใชเพื่อกอใหเกิดประโยชน และ 3) ขาดบุคลากรและทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนทําใหไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ประเด็นโอกาสมีความถี่
สูงสุดคือความถี่ 2 ไดแก ไดรับการจัดสรรวัสดุอุปกรณทั้งจากภาครัฐและองคกรตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม รองลงมามีจาํ นวนความถี่เทากัน 3 ประเด็น ไดแก 1) บุคลากรมีสวนรวมและใชความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ 2) ไดรับการจัดสรรงบประมาณทัง้
จากภาครัฐ องคกรตาง ๆ สามารถบริหารจัดการตามความจําเปนและเหมาะสมและ 3) ไดรับ
จัดสรรบุคลากรไดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานไดตาม
ความเหมาะสม ประเด็นภาวะคุกคาม มีจาํ นวนความถีส่ ูงสุดคือความถี่ 3 ไดแกดานการบริหาร
จัดการ การสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้งทําใหเกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน รองลงมา
มีความถี่เทากันคือความถี่ 2 จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1)บุคลากรมีคุณวุฒิไมตรงกับสาระการ
เรียนรู และมีการสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้ง ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
2) มีกิจกรรมโครงการภายนอกมากเกินไป ขาดการบริหารจัดการที่ดที ําใหไมเกิดประโยชนจาก
การลงทุนดานการศึกษาเทาที่ควร และ 3) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดกับตัวผูเรียน
ตารางที่ 31 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
รองผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. บุคลากรดําเนินการวัดประเมินไดตรงตามสภาพความเปนจริง สามารถดัดแปลงและ
ประยุกตใชกับรูปแบบการวัดผลใหมๆ ได
2. มีงบประมาณเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินงานดานการวัดผลประเมินผล
3. สามารถใชเทคโนโลยีในการสรางแบบวัดผลประเมินผลไดใกลเคียงกับความเปนจริง
4. ดําเนินการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนทําใหสามารถเปรียบเทียบจุดออน จุดแข็ง ของ
ผูเรียน สามารถวัดผลประเมินผลในภาพรวมไดถูกตองและใกลเคียงตามสภาพจริง

ความถี่
1
1
1
1
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ตารางที่ 31 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดออน
1. ผูสอนใชดุลยพินิจสวนตัวในการวัดผล ประเมินผลกับผูเรียน ซึ่งไมตรง ไมครอบคลุม
ความรูความสามารถทั้งหมดของผูเรียน
2. วัสดุ/อุปกรณ ที่มีไมเพียงพอกับความตองการ
3. ขาดความตอเนื่องในการติดตามเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขผลการเรียน
4. ขาดงบประมาณในการสรางแบบวัดผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
โอกาส
1. บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามความสนใจจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการเขารับการฝกอบรมตามโอกาสตาง ๆ
3. มีวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยี พอเพียงและสามารถใชในการวัดผลประเมินผลได
4. สามารถบริหารจัดการวัดผลประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอบประจําภาคเรียน การสอบ
เก็บคะแนน
ภาวะคุกคาม
1. เครื่องมือวัดผลประเมินผลไมสามารถวัดผูเรียนไดตรงตามความสามารถของผูเรียน
2. ครูผูสอนไมไดนําผลการวัดประเมินไปใชในการพัฒนาผลการเรียน
3. เครื่องมือในการวัดผลประเมินไมไดรับการปรับปรุง ใหเปนปจจุบัน

ความถี่
1
1
2
1
2
1
1
1

3
2
1

จากตารางที่ 31 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณรองผูอ ํานวยการ
โรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล พบวา ประเด็นจุดแข็งมีความถี่สูงสุดคือความถี่ 1 เทากัน
จํานวน 4 ประเด็น ไดแก 1) บุคลากรดําเนินการวัดประเมินไดตรงตามสภาพความเปนจริง
สามารถดัดแปลงและประยุกตใชกับรูปแบบการวัดผลใหมๆ ได 2) มีงบประมาณเพียงพอ
เหมาะสมกับการดําเนินงานดานการวัดผลประเมินผล 3) สามารถใชเทคโนโลยีในการสรางแบบ
วัดผลประเมินผลไดใกลเคียงกับความเปนจริง 4) ดําเนินการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนทําให
สามารถเปรียบเทียบจุดออน จุดแข็ง ของผูเรียน สามารถวัดผลประเมินผลในภาพรวมไดถูกตอง
และใกลเคียงตามสภาพจริง ประเด็นจุดออนมีความถีส่ ูงสุดคือความถี่ 2 เทากัน 3 ประเด็นไดแก
1) ผูสอนใชดุลยพินิจสวนตัวในการวัดผล ประเมินผลกับผูเรียน ซึง่ ไมตรง ไมครอบคลุมความรู
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ความสามารถทั้งหมดของผูเรียน 2) วัสดุ/อุปกรณ ที่มีไมเพียงพอกับความตองการ และ 3) ขาด
ความตอเนื่องในการติดตามเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขผลการเรียน รองลงมาคือ
ความถี่ 1 ไดแก ขาดงบประมาณในการสรางแบบวัดผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประเด็นโอกาสมี
ความถี่สงู สุดคือความถี่ 2 ไดแก บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามความสนใจจากหนวยงานที่ให
การสนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯลฯ รองลงมามีความถี่ 1 เทากันจํานวน 3 ประเด็น
ไดแก 1) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการเขารับการฝกอบรมตามโอกาสตางๆ 2) มีวัสดุ/
อุปกรณอุปกรณ และเทคโนโลยี พอเพียงและสามารถใชในการวัดผลประเมินผลได และ 3)
สามารถบริหารจัดการการวัดผลประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอบประจําภาคเรียน
การสอบเก็บคะแนน ประเด็นภาวะคุกคามมีความถี่สูงสุดคือความถี่ 3 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ไมสามารถวัดผูเรียนไดตรงตามความสามารถของผูเรียน รองลงมาคือความถี่ 2 ไดแก ครูผูสอน
ไมไดนําผลการวัดประเมินไปใชในการพัฒนาผลการเรียนและความถี่ 1 เครื่องมือในการวัดผล
ประเมินไมไดรับการปรับปรุง ใหเปนปจจุบัน ตามลําดับ
ตารางที่ 32 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
รองผูอํานวยการโรงเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูปกครอง
2. การบริหารจัดการเปนไปตามการบังคับบัญชาสายงาน ทั้ง 4 งาน
3. มีวัสดุและอุปกรณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลตามเกณฑ
4. มีจํานวนครูพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑการจัดชั้นเรียน
จุดออน
1. ครูขาดความกระตือรือรนในการทําการวิจัย
2. ไมมีงบประมาณในการสนับสนุนครูใหเขารับการฝกอบรมในดานการวิจัย
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสงเสริมการวิจยั ไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถใชประโยชนได
เต็มที่ ชํารุด เสียหาย
4. การบริหารจัดการดานการวิจัยไมชัดเจน ไมมีครูหรือหัวหนากลุมสาระผูรับผิดชอบการวิจัย
โดยตรง
โอกาส
1. สงบุคลากรเขารับการอบรมดานการวิจัยจากหนวยงานที่ใหการอนุเคราะหตามโอกาส

ความถี่
2
2
1
1
3
2
1
1

1
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ตารางที่ 32 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม

ความถี่

2. การระดมทรัพยากรจากผูใหการสนับสนุนเพื่อการดําเนินการในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่น
4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการวิจัยเปนอยางดี
ภาวะคุกคาม
1. บุคลากรมุงทําการวิจัยเพื่อการมีวิทยฐานะเทานั้นไมไดมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียน
การสอน
2. วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับการจัดสรรไมมีความทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลาสมัย
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการวิจัยแตขาดทักษะในการถายทอดแกครูผูสอน
4. ผูเขารับการอบรมการวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด

1
1
1
2
2
2
1

จากตารางที่ 32 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณรองผูอ ํานวยการ
โรงเรียน ดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นจุดแข็งทีม่ ีความถี่สูงสุด คือความถี่
2 เทากัน 2 ประเด็น ไดแก 1) ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูปกครอง 2) การบริหารจัดการเปนไปตามการบังคับบัญชาสายงาน ทัง้ 4 งานรองลงมาคือ
ความถี่ 1 มีจํานวนเทากัน 2 ประเด็นไดแก 1) มีวัสดุและอุปกรณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
ตามเกณฑ และ 2) มีจํานวนครูพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑการจัดชั้นเรียน ประเด็น
จุดออนมีความถี่สูงสุดคือความถี่ 3 ไดแก ครูขาดความกระตือรือรนในการทําการวิจัย รองลงมา
คือความถี่ 2 ไดแก ไมมีงบประมาณในการสนับสนุนครูใหเขารับการฝกอบรมในดานการวิจัย และ
ความถีเ่ ทากันคือความถี่ 1 มี 2 ประเด็นไดแก 1) เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสงเสริมการวิจยั ไม
เพียงพอ หรือมีแตไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ ชํารุดเสียหาย 2) การบริหารจัดการดานการ
วิจัยไมชัดเจน ไมมีครูหรือหัวหนากลุมสาระผูรับผิดชอบการวิจยั โดยตรง ประเด็นโอกาสมีความถี่
เทากันทั้ง 4 ประเด็น ไดแก 1) สงบุคลากรเขารับการอบรมดานการวิจัยจากหนวยงานที่ใหการ
อนุเคราะหตามโอกาส 2) การระดมทรัพยากรจากผูใหการสนับสนุนเพื่อการดําเนินการในเรื่อง
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการ
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อื่น และ 4) ผูบริหารมีวิสยั ทัศนในการดําเนินการดานการวิจัยเปนอยางดี ประเด็นภาวะคุกคาม มี
ความถี่สงู สุดคือความถี่ 2 เทากัน 3 ประเด็น ไดแก 1)บุคลากรมุงทําการวิจัยเพื่อการมีวทิ ยฐานะ
เทานัน้ ไมไดมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนการสอน 2) วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ไดรับ
การจัดสรรไมมีความทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลาสมัย และ 3) ผูบริหาร
มีวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการวิจัยแตขาดทักษะในการถายทอดแกครูผูสอน รองลงมาคือ
ความถี่ 1 ไดแก ผูเขารับการอบรมการวิจยั ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมดตามลําดับ
สวนที่ 4 จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 33-36
ตารางที่ 33 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. บุคลากรสามารถนําระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ
2. การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมที่เปดโอกาสสงเสริมใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพชีวิตของผูเรียนและชุมชน
3. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผูบริหารขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรอยางระบบ
4. การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่เอื้อตอ
การเรียนรู
จุดออน
1. ครูไมมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. การสับเปลี่ยนโยกยายผูบริหารบอยครั้งทําใหการดําเนินงานบริหารจัดการขาดความ
ตอเนื่อง
3. ขาดแคลนปจจัยในการสนับสนุนทางการศึกษา

ความถี่
12
8
5
5

12
11
8
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ตารางที่ 33 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
4. ขาดแหลงเรียนรูทางธรรมชาติภายในโรงเรียนและขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
โอกาส
1. มีการอบรมครูใหมีความรู ความเขาใจ หลักสูตร และวิธีการใชหลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมาย
2. มีระบบสารสนเทศดานการสื่อสารที่ทันสมัยสามารถใหบริหารไดอยางทั่วถึง
3. มีการวิเคราะหและประเมินการใชหลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
4. มีการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
ภาวะคุกคาม
1. ครูไมมีคุณวุฒิตรงกับกลุมสาระการเรียนรูที่ทําการสอนทําใหการบริหารจัดการลาชา
2. ผูปกครองมีพื้นฐานแตกตางกัน สงผลถึงการพัฒนาการเรียนของเด็ก
3. เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรมีแตไมเพียงพอ
4. เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรไมเปนปจจุบัน

ความถี่
6

12
12
12
5
11
3
3
2

จากตารางที่ 33 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถีส่ ูงสุดคือความถี่ 12 ไดแก
บุคลากรสามารถนําระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่าํ เสมอ
รองลงมามีความถี่ 8 ไดแกการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง มีกจิ กรรมที่เปดโอกาสสงเสริมให
ผูปกครองและชุมชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพชีวิตของผูเรียน
และชุมชน และประเด็นที่มคี วามถีเ่ ทากันคือความถี่ 5 จํานวน 2 ประเด็น ไดแก 1) การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาผูบ ริหารขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอยาง
ระบบ และ2) การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสือ่ อุปกรณเทคโนโลยีที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ประเด็นจุดออนความถี่สูงสุดคือความถี่ 12 ไดแก ครูไมมีความรูในดานการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมาคือความถี่ 11 ไดแก การสับเปลี่ยนโยกยาย
ผูบริหารบอยครั้งทําใหการดําเนินงานบริหารจัดการขาดความตอเนื่อง รองลงมาคือความถี่ 8
ไดแกขาดแคลนปจจัยในการสนับสนุนทางการศึกษา และความถี่ 6 ไดแก ขาดแหลงเรียนรูท าง
ธรรมชาติภายในโรงเรียนและขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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ประเด็นโอกาสมีความถี่สูงสุด เทากัน 3 ประเด็นคือความถี่ 12 ไดแก 1) มีการอบรมครูใหมี
ความรู ความเขาใจ หลักสูตร และวิธีการใชหลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 2) มีระบบ
สารสนเทศดานการสื่อสารทีท่ ันสมัยสามารถใหบริหารไดอยางทั่วถึง และ 3) มีการวิเคราะหและ
ประเมินการใชหลักสูตร เพือ่ นํามาปรับปรุงแกไข รองลงมา คือความถี่ 5 ไดแก มีการจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน ประเด็นภาวะคุกคาม ที่มีความถี่
สูงสุดคือความถี่ 11 ไดแก ครูไมมีคุณวุฒิตรงกับกลุมสาระการเรียนรูท ี่ทาํ การสอนทําใหการบริหาร
จัดการลาชารองลงมา มี 2 ประเด็น ที่มีความถี่เทากัน คือความถี่ 3 ไดแก 1) ผูปกครองมีพื้นฐาน
แตกตางกัน สงผลถึงการพัฒนาการเรียนของเด็ก 2) เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรมี
แตไมเพียงพอ และความถี่ 2 ไดแก เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรไมเปนปจจุบนั
ตารางที่ 34 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน บุคลากรมีความรู
ความสามารถ
2. ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี
จุดออน
1. วัสดุอุปกรณมีจํานวนมากแตนํามาใชไมคุมคาและขาดการดูแล สื่อการสอนที่จัดหา
มาแลวครูยังใชไมคุมคา
2. จํานวนนักเรียนตอหองมากเกินเกณฑมาตรฐาน
3. ขาดครูบางสาขาวิชา
4. การจัดสรรงบประมาณจากทางราชการไมเพียงพอตอความตองการในการดําเนินงาน
โอกาส
1. สามารถปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
2. ผูสอนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองความตองการของ
ผูเรียน
3. ผูปกครองใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความถี่
5
4
7
6
4
4
6
5
4
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ตารางที่ 34 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ใหบริการไดอยางทั่วถึง มีวัสดุอุปกรณ สื่อดานเทคโนโลยีที่
เพียงพอเหมาะสม
ภาวะคุกคาม
1. มีนักเรียนเขาเรียนตอหองมากเกินไป การจัดกิจกรรมไมสะดวกและไมทั่วถึง
2. ผูปกครองยายถิ่นที่อยูอาศัยมีนักเรียนเขาออก กลางคัน และทําใหการเรียนไมตอเนื่อง
3. การติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนในแตละปการศึกษาไมตอเนื่อง
4. การประสานความรวมมือจากคณะครูในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละกลุม
สาระไมมีเทาที่ควร

ความถี่
4

11
5
3
2

จากตารางที่ 34 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุม สาระ
การเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 5 ไดแก
สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน บุคลากรมีความรู ความสามารถ
รองลงมามีความถี่ 4 ไดแก ผูปกครองและผูมสี วนเกี่ยวของใหการสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางดี ประเด็นจุดออนมีความถี่สูงสุด คือความถี่ 7 ไดแก วัสดุอุปกรณมีจํานวนมาก
แตนํามาใชไมคุมคาและขาดการดูแล สื่อการสอนที่จัดหามาแลวครูยงั ใชไมคุมคา รองลงมาคือ
ความถี่ 6 ไดแก จํานวนนักเรียนตอหองมากเกินเกณฑมาตรฐาน มีความถี่ 4 เทากันจํานวน 2
ประเด็นไดแก 1) ขาดครูบางสาขาวิชา และ 2) การจัดสรรงบประมาณจากทางราชการไมเพียงพอ
ตอความตองการในการดําเนินงาน ประเด็นโอกาสที่มคี วามถี่สงู สุดคือความถี่ 6 ไดแก สามารถ
ปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยงั่ ยืน รองลงมาคือความถี่ 5
ไดแก ผูสอนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองความตองการของ
ผูเรียน รองลงมามีความถี่ 4 เทากัน 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูปกครองใหการสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ 2) มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย ใหบริการได
อยางทั่วถึง มีวัสดุอุปกรณ สื่อดานเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสม ประเด็นภาวะคุกคามมีความถี่
สูงสุดคือ ความถี่ 11 ไดแก มีนักเรียนเขาเรียนตอหองมากเกินไป การจัดกิจกรรมไมสะดวกและไม
ทั่วถึงรองลงมาคือความถี่ 5 ไดแก ผูปกครองยายถิน่ ที่อยูอาศัยมีนักเรียนเขาออก กลางคัน และทํา
ใหการเรียนไมตอเนื่อง รองลงมาคือความถี่ 3 ไดแก การติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนการ
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สอนในแตละปการศึกษาไมตอเนื่อง และ ความถี่ 2 ไดแก การประสานความรวมมือจากคณะครู
ในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละกลุมสาระไมมีเทาที่ควร ตามลําดับ
ตารางที่ 35 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการผลประเมินผล
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. มีระบบการบันทึก การรายงานผลและสงตอขอมูลของนักเรียนอยางเปนปจจุบัน
2. มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ
3. การรายงานการวัดผลการเรียนการสอนการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
รายงานผลทางเว็บไซต
4. ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองดานการเงินและองคกรอื่นอยางตอเนื่อง
จุดออน
1. ครูบางทานทํารายงานผลการเรียนลาชาสงผลใหภาพรวมของสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลไมเปนปจจุบัน
2. บุคลากรขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระบบการวัดผลประเมินผล
3. วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษามีความจํานวนมาก แตนํามาใชไมคุมคาขาดการดูแล
โอกาส
1. บุคลากรมีโอกาสเขารับการอบรมในเรื่องการวัดผลประเมินผล
2. ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากผูปกครอง และองคกรอื่น
3. สามารถระดมทุนเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการ
4. การบริหารจัดการที่เอื้อตอการวัดผลประเมินผลตอเนื่อง
ภาวะคุกคาม
1. การปรับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรบอยครั้งทําใหการบริหารจัดการขาดความ
2. การปฐมนิเทศการวัดผลประเมินผลประจําป ไมปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
3. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนไมมีรูปแบบที่หลากหลาย
4. การตรวจสอบการประเมินผลและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนไมตอเนื่อง

ความถี่
10
8
7
6

10
9
9
7
7
5
4
4
3
3
1

จากตารางที่ 35 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
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ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูดานการวัดผลประเมินผล พบวา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สูงสุดคือความถี่ 10 ไดแก มี
ระบบการบันทึก การรายงานผลและสงตอขอมูลของนักเรียนอยางเปนปจจุบนั รองลงมาคือ
ความถี่ 8 ไดแก มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่าํ เสมอ ความถี่
7 ไดแก การรายงานการวัดผลการเรียนการสอนการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
รายงานผลทางเว็บไซต ความถี่ 6 ไดแก ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองดานการเงินและองคกร
อื่นอยางตอเนือ่ ง และคือความถี่ ประเด็นจุดออนที่มีความถี่สงู สุดคือความถี่ 10 ไดแกครูบางทาน
ทํารายงานผลการเรียนลาชาสงผลใหภาพรวมของสถานศึกษาการวัดผลประเมินผลไมเปนปจจุบนั
รองลงมามีความถี่เทากัน 2 ขอคือความถี่ 9 ไดแก 1) บุคลากรขาดความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดระบบการวัดผลประเมินผล และ 2) วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษามีความจํานวนมาก แตนาํ มาใช
ไมคุมคาขาดการดูแล ประเด็นโอกาสที่มคี วามถี่สงู สุดเทากัน 2 ขอคือความถี่ 7 ไดแก 1) บุคลากร
ไดเขารับการอบรมในเรื่องการวัดผลประเมินผล และ 2) ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก
ผูปกครอง และองคกรอื่น รองลงมาคือความถี่ 5 ไดแก สามารถระดมทุนเพื่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเพียงพอตอความตองการ และลําดับสุดทายคือความถี่ 4 ไดแก การบริหาร
จัดการที่เอื้อตอการวัดผลประเมินผลประเด็นภาวะคุกคามทีม่ ีความถีส่ ูงสุดคือความถี่ 4 ไดแก
การปรับ เปลีย่ นบุคลากรบอยครั้งทําใหการบริหารจัดการขาดความตอเนื่อง รองลงมาคือความถี่ 3
จํานวนเทากัน 2 ประเด็น ไดแก 1) การปฐมนิเทศการวัดผลประเมินผลประจําป ไมปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ และ 2) การประเมินผลการเรียนของนักเรียนไมมีรูปแบบที่หลากหลาย และความถี่ 1
ไดแก การตรวจสอบการประเมินผลและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนไมตอเนื่อง
ตามลําดับ
ตารางที่ 36 ความถี่ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณ
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1. สถานศึกษาจัดอบรมความรูเรื่องการวิจัยตามวิชาที่ครูสอนเพื่อทําการพัฒนาการวิจัยของครู
2. บุคลากรทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเปนปจจุบัน
3. ผูปกครองใหการสนับสนุนในการทําวิจัยโดยเปนแหลงขอมูลให

ความถี่
9
8
7
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ตารางที่ 36 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม
จุดออน
1. ขาดการบริหารจัดการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดใหความสําคัญ
เทาที่ควร
2. บุคลากรขาดความรูดานการวิจัยที่ถูกตอง
3. บุคลากรขาดความรูในการใชงานเทคโนโลยีเพื่อสืบคนขอมูลมาใชประกอบการศึกษาใน
การวิจัย
4. มีงบประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนาดานการวิจัยนอย
โอกาส
1. ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการทําการวิจัยในชั้น
เรียนพอเพียง
2. การบริหารจัดการเพื่อการสืบคนขอมูลเพื่อการทําวิจัยในชั้นเรียนมีเพียงพอ
3. ครูใชผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและเพื่อการประกอบการขอมีวิทยฐานะ
ของตนเอง
4. มีการสรางเครือขายกับชุมชน สวนราชการอื่น ๆ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อ
นําไปสูการแลกเปลี่ยนประสบการณทางการวิจัยและประสบการณทางวิชาการ
ภาวะคุกคาม
1. บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัยและถายทอดองคความรูแกเพื่อนครูได
อยางไมเปนระบบ
2. อายุการใชงานของวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชประกอบการสืบคนขอมูล เกิดการ
เสื่อมสลายตามกาลเวลาโดยไมไดรับการดูแลและซอมบํารุง
3. ความจําเปนและขอจํากัดของแตละสถานศึกษาทําใหไมสามารถทําการวิจัยไดผล เชน
เด็กขาดเรียนเพื่อประกอบอาชีพชวยเหลือผูปกครอง
4. ครูไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษาตอ การอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง

ความถี่
7
6
6
5
5
5
4
3

12
8
7
4

จากตารางที่ 36 พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นจุดแข็งที่มีความถี่สงู สุดคือความถี่ 9
ไดแก สถานศึกษาจัดอบรมความรูเรื่องการวิจัยตามวิชาที่ครูสอนเพื่อทําการพัฒนาการวิจยั ของ
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ครู รองลงมามีความถี่ 8 ไดแก บุคลากรมีความพยายามที่จะวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
และมีความถี่ 7 ไดแก ผูปกครองใหการสนับสนุนในการทําวิจยั โดยเปนแหลงขอมูลให ประเด็น
จุดออนที่มีความถี่สงู สุดคือความถี่ 7 ไดแก ขาดการบริหารจัดการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร รองลงมามีความถี่เทากับคือความถี่ 6 จํานวน
2 ประเด็น ไดแก 1) บุคลากรขาดความรูดานการวิจยั ทีถ่ กู ตอง และ 2) บุคลากรขาดความรูในการ
ใชงานเทคโนโลยีเพื่อสืบคนขอมูลมาใชประกอบการศึกษาในการวิจยั และมีความถี่ 5 ไดแก มี
งบประมาณทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาดานการวิจัยนอย ประเด็นโอกาสที่มคี วามถี่สงู สุด คิดเปนความถี่
เทากันคือ จําความถี่ 5 จํานวน 2 ประเด็น ไดแก 1)ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณและ
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการทําการวิจัยในชัน้ เรียนพอเพียงและ 2) การบริหารจัดการเพื่อการสืบคน
ขอมูลเพื่อการทําวิจัยในชั้นเรียนมีเพียงพอ รองลงมามีความถี่ 4 ไดแกครูใชผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูและเพื่อการประกอบการขอมี วิทยฐานะของตนเอง และมีความถี่ 3 ไดแก มี
การสรางเครือขายกับชุมชน สวนราชการอืน่ ๆ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนประสบการณทางการวิจัยและประสบการณทางวิชาการ ประเด็นภาวะคุกคามมี
ความถี่สงู สุด คือ ความถี่ 12 ไดแก บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัยและถายทอด
องคความรูแกเพื่อนครูไดอยางไมเปนระบบ รองลงมามีความถี่ 8 ไดแก อายุการใชงานของวัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชประกอบการสืบคนขอมูล เกิดการเสื่อมสลายตามกาลเวลาโดยไมไดรับ
การดูแลและซอมบํารุง มีความถี่ 7 ไดแก ความจําเปนและขอจํากัดของแตละสถานศึกษาทําใหไม
สามารถทําการวิจัยไดผล เชน เด็กขาดเรียนเพื่อประกอบอาชีพชวยเหลือผูปกครอง และความถี่ 4
ไดแก ครูไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษาตอ การอบรม สัมมนาและการศึกษา
ดูงานอยางตอเนื่อง
ตอนที่ 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูวิจัยนําเสนอการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 จุดแข็ง จุดออน ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ผูวจิ ัยวิเคราะหจากสภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผูใ หขอมูลทัง้
3 กลุม
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สวนที่ 2 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ (Content Analysis)ตาม
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
รายละเอียดของแตละสวน มีดังนี้
สวนที่ 1 จุดแข็ง จุดออน ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูใ หขอมูลทัง้ 3 กลุม
ผูวิจัยนําคาเฉลี่ยสภาพที่พงึ ประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอาํ นวยการโรงเรียน รองผูอาํ นวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากแบบสอบถาม มาแปลความหมายตัวแปรที่การวัด
เปนมาตรประมาณคาแบบ Likert ชนิด 5 ระดับและมีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1 – 5 คะแนน โดย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมายเปน 5 ระดับคือ
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 – 1.49
ระดับนอยที่สุด
1.50 – 2.49
ระดับนอย
ระดับปานกลาง
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
ระดับมาก
4.50 – 5.00
ระดับมากที่สุด
ผูวิจัยนําเสนอสภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 37-41
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ตารางที่ 37 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู แยกเปนรายดาน (n = 1,286)
การบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดผลประเมินผล
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ย

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
4.51
มากที่สุด
4.44
มาก
4.33
มาก
4.16
มาก
4.40
มาก

จากตารางที่ 37 พบวา สภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู แยกเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร (คาเฉลี่ย = 4.51)
ตารางที่ 38 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอาํ นวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการพัฒนาหลักสูตร (n = 1,286)
การพัฒนาหลักสูตร
1. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
2. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เฉลี่ย

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
4.42
มาก
4.46

มาก

4.58

มากที่สุด

4.57
4.51

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 38 พบวา สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรเมื่อพิจารณาจากภาพรวม
พบวา คาเฉลี่ยของสภาพทีพ่ ึงประสงคอยูใ นระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.51) โดยประเด็นทีม่ ี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
สังคมใหอยูดมี ีสุขอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย = 4.58) รองลงมาคือมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทกั ษะและ
การปฏิบัติที่สง เสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (คาเฉลีย่ = 4.57)และมี
วัตถุประสงคใหผูเรียนมีทกั ษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คาเฉลี่ย =
4.56) ตามลําดับ
ตารางที่ 39 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอ ํานวยการโรงเรียน รองผูอาํ นวยการ
โรงเรียน และครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอน
(n = 1,286)
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมี
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลัง
ความสามารถในการดํารงชีวิต
3. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมีสวนรวม
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
4.43
มาก
4.48

มาก

4.40

มาก

4.34

มาก

4.32

มาก

4.29

มาก

4.17

มาก
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ตารางที่ 39 (ตอ)
การบริหารวิชาการ
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคูกับอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม
10. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
11. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข
12. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน
13. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถในการรองรับของ
เสีย
14. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาระดับโลก
16. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
17. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการปองกันมลภาวะ
18. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการลดของเสียความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการลดของเสีย
รวม

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
4.49

มาก

4.53

มากที่สุด

4.68

มากที่สุด

4.66

มากที่สุด

4.51

มากที่สุด

4.35

มาก

4.34

มาก

4.19

มาก

4.63

มากที่สุด

4.58

มากที่สุด

4.49

มาก

4.44

มาก

จากตารางที่ 39 พบวา สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
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ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอาํ นวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
พิจารณาจากภาพรวม พบวา คาเฉลีย่ ของสภาพทีพ่ ึงประสงคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.44)
โดยประเด็นทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี (คาเฉลีย่ = 4.68)รองลงมาคือการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมีสขุ (คาเฉลี่ย =
4.66) และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ (คาเฉลีย่ = 4.63) ตามลําดับ
ตารางที่ 40 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอ ํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมินผล (n = 1,286)
การวัดผลประเมินผล
1. การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา
2. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และ
การปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
รวม

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
มาก
4.27
4.31

มาก

4.34

มาก

4.39

มาก

4.33

มาก

จากตารางที่ 40 พบวา สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลเมื่อพิจารณาจากภาพรวม
พบวา คาเฉลีย่ ของสภาพทีพ่ ึงประสงคอยูใ นระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.33) โดยประเด็นที่มีคา เฉลีย่
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
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ผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาสิง่ แวดลอมทีย่ ั่งยืน (คาเฉลี่ย=4.39) รองลงมาคือการวัดผลประเมินผล
ความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
(คาเฉลี่ย = 4.34) และการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจการวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย = 4.31) ตามลําดับ
ตารางที่ 41 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหวั หนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (n = 1,286)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
รวม

สภาพที่พึงประสงค
Mean
ระดับ
4.15
มาก

4.14

มาก

4.15

มาก

4.17

มาก

4.16

มาก

จากตารางที่ 41 พบวา สภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อ
พิจารณาจากภาพรวม พบวา คาเฉลีย่ ของสภาพทีพ่ ึงประสงคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.16)
โดยประเด็นทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย = 4.17) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันสอง
ดาน คือการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความ
ตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาและการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
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สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน (คาเฉลีย่ = 4.15) และการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน (คาเฉลี่ย = 4.14) ตามลําดับ
สรุปไดวา การบริหารวิชาการที่พงึ ประสงคของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอาํ นวยการโรงเรียนและครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู คือ ดานที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ 1)ดานการพัฒนาหลักสูตร
(คาเฉลี่ย = 4.51) 2) ดานการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 4.44) และ 3) การวัดผล
ประเมินผล (คาเฉลี่ย = 4.33)
สวนที่ 2 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ (Content Analysis)
ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 3 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 42- 45
ตารางที่ 42 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการพัฒนาหลักสูตร
โอกาส (Opportunity)
1. มีเอกสารวิชาการ ดานหลักสูตรที่ไดการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สามารถเชิญวิทยากรภายนอกเขามาใหความรูเรื่อง
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. บุคลากรมีความพรอมและโอกาสในการรับการ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และเต็มตามศักยภาพ
4. มีการอบรมครูใหมีความรู ความเขาใจ หลักสูตร
และวิธีการใชหลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

ภาวะคุกคาม (Threat)
1.การประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองทราบไม
ทั่วถึง
2. การปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหมที่ไม
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
3. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
และไมเปนปจจุบัน
4. ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรทําให
การบริหารจัดการลาชา
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ตารางที่ 43 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการจัดการเรียนการสอน
โอกาส (Opportunity)
1. สวนราชการในชุมชนสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเปนอยางดี
2. สามารถระดมทุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
ทันสมัย สอดคลองความตองการของผูเรียน
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ใหบริการไดอยาง
ทั่วถึง มีวัสดุอุปกรณ สื่อดานเทคโนโลยีที่เพียงพอ
เหมาะสม

ภาวะคุกคาม (Threat)
1. การจัดกิจกรรมมุงใหผูเรียนศึกษาคนควาดวย
ตนเองคอนขางนอย
2. แหลงเรียนรูในชุมชนมีนอย
3. บุคลากรมีคุณวุฒิไมตรงกับสาระการเรียนรู และมี
การสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้ง ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
4. มีการประสานความรวมมือจากคณะครูในการ
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางกลุมสาระ
การเรียนรูคอนขางนอย

ตารางที่ 44 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูอาํ นวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมินผล
โอกาส (Opportunity)
1. บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามความสนใจจาก
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2. ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากผูปกครอง และ
องคกรอื่น
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอตอ
ความตองการ
4. การบริหารจัดการที่เอื้อตอการวัดผลประเมินผล

ภาวะคุกคาม (Threat)
1. ครูผูสอนไมนําผลการวัดประเมินไปใชในการ
พัฒนาผลการเรียน
2. การปรับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
บอยครั้งทําใหการบริหารจัดการขาดความตอเนื่อง
3. การปฐมนิเทศการวัดผลประเมินผลประจําปไมได
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนไมมีรูปแบบที่
หลากหลาย
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ตารางที่ 45 โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากการสัมภาษณ ความคิดเห็นของ
ผูอาํ นวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โอกาส (Opportunity)
1. สถานศึกษาสงบุคลากรเขารับการอบรมดานการ
วิจัยจากหนวยงานที่ใหการอนุเคราะหตามโอกาส
2. การระดมทรัพยากรจากผูใหการสนับสนุนเพื่อการ
ดําเนินการในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ครูสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
และเพื่อการประกอบการขอมีวิทยฐานะของตนเอง
4. มีการสรางเครือขายกับชุมชน สวนราชการอื่น ๆ
เอกชน และสถานประกอบการเพื่อนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ทางการวิจัยและ
ประสบการณทางวิชาการ

ภาวะคุกคาม (Threat)
1. บุคลากรมุงทําการวิจัยเพื่อการมีวิทยฐานะเทานั้น
ไมไดมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการวิจัย
แตขาดทักษะในการถายทอดแกครูผูสอน
3. ครูไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งในดาน
การศึกษาตอ การอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน
อยางตอเนื่อง
4. ขาดการสํารวจความตองการของทองถิ่นในการ
วิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตอนที่ 4 กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ผูวิจัยนําเสนอกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แบงเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
สวนที่ 2 การจัดกลุมความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม
สวนที่ 3 การกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยวิธี SWOT Matrix (ฉบับรางที่ 1)
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สวนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
สวนที่ 5 การนําเสนอกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียดของแตละสวน มีดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ผูวจิ ัยวิเคราะหขอ มูลโดยใชเทคนิค Modified Priority
Needs Index (PNImodified) ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประกอบดวย การบริหาร
วิชาการ 4 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และ
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ แตละดานมีขอ ยอยดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร 4
ประเด็น ดาน การจัดการเรียนการสอน 18 ประเด็น ดานการวัดผลประเมินผล 4 ประเด็น และ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประเด็น รวมทัง้ หมด 30 ประเด็น เมือ่ นําขอมูลที่ได
จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับที่การตอบสนองราย
คู (dual response) มาวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเปนรายขอ ในสวนที่เปน
ขอมูลสภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสวนที่เปนขอมูลสภาพทีพ่ ึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยคํานวณคาดัชนี PNImodified เพื่อระบุความตองการจําเปน
(needs identification) จากสูตร PNImodified = (I – D) / D และกําหนดใหคาดัชนี PNImodified ที่มีคา
มากกวาคาดัชนี PNImodified เฉลี่ยของความตองการจําเปนในแตละกลุม ผูระบุความตองการจําเปน
เปนคาที่แสดงถึงความตองการจําเปนตองพัฒนา และเรียงลําดับความสําคัญตามประเด็นความ
ตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จําแนกตามมุมมองของผูอาํ นวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหวั หนากลุม สาระ
การเรียนรู โดยการเปรียบเทียบคาดัชนี PNImodified จากมากไปหานอย ซึ่งดัชนี PNImodified ที่มีคา
มากแปลวา มีความตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนี PNImodified ที่
มีคานอยกวาและกําหนดใหตองมีผูใหขอมูลอยางนอย 1 กลุมระบุวา มีความตองการจําเปน
พัฒนาผลการประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากมุมมองของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 46 – 47
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ตารางที่ 46 สรุปความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของ ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ประเด็นความตองการจําเปน
ก. การพัฒนาหลักสูตร
1. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
2. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาสังคม
ใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. การจัดการเรียนการสอน
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลังความสามารถในการดํารงชีวิต
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ
10. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมีสวนรวม
11. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม

สรุปจากมุมมองของผูใหขอมูล
ทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ลําดับ
ความสําคัญ
0.21
0.25
0.21
0.20
0.19
0.22
0.26

7

0.23
0.26

7

0.28

5

0.28

5

0.24
0.28

5
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ประเด็นความตองการจําเปน
12. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม
13. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคูกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
14. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข
16.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน
17. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสามารถในการรองรับของเสีย
18. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
19. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนัก
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลก
20. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
21. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการปองกันมลภาวะ
22. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการลดของเสีย
ค.การวัดผลประเมินผล
23. การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา
24. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สรุปจากมุมมองของผูใหขอมูล
ทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ลําดับ
ความสําคัญ
0.22
0.22
0.16
0.15
0.24
0.29

4

0.25
0.27

6

0.17
0.18
0.22
0.27
0.28
0.29

5
4
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ตารางที่ 46 (ตอ)

ประเด็นความตองการจําเปน
25. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
26. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
28. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
29. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
30. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
คาความตองการจําเปนเฉลี่ย

สรุปจากมุมมองของผูใหขอมูล
ทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ลําดับ
ความสําคัญ
0.28
5
0.25
0.34
0.38

1

0.37

2

0.37

2

0.35

3

0.25

หมายเหตุ คาดัชนี PNImodified ที่เปนตัวหนาหมายถึง ประเด็นที่มีความตองการจําเปน
จากตารางที่ 46 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จําแนกตามมุมมองของผูอํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โดยมีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา ลําดับที่ 2
มี 2 ประเด็น คือ 1)การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน 2) การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนา
สังคมทีย่ ั่งยืน ลําดับที่ 3 คือ การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืน ลําดับที่ 4 มี 2 ประเด็น คือ 1) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
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ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ สามารถในการรองรับของเสีย 2) การวัดผล
ประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน ลําดับที่ 5 มี 5 ประเด็น คือ 1)การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 2) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ 3) การจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัตเิ พื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
4) การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนาและ 5) การวัดผล
ประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน ลําดับที่ 6 คือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนักการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลกและลําดับ 7 มี 2 ประเด็นคือ 1)การจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัตเิ พื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน 2) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ
สวนที่ 2 การจัดกลุมความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม ผูวจิ ัยทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยนําความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจําแนกตามมุมมองของผูใหขอ มูล 3 กลุม มาจัดกลุมคาดัชนี PNImodified
โดยนําคาดัชนี PNImodified สูงสุดลบดวยคาดัชนี PNImodified ต่ําสุด นําระยะหางที่ไดมาจัดกลุมคา
ดัชนี PNImodified เปน 3 กลุม คือ กลุมทีม่ ีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มคี าดัชนี PNImodified ปานกลาง
และกลุมทีม่ ีคาดัชนี PNImodified ต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 47

184
ตารางที่ 47 การจัดกลุมความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตามมุมมองของผูอํานวยการโรงเรียน

ประเด็นความตองการจําเปน
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการรองรับของเสีย
6. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
10. การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา
11. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
12. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนัก
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลก
13. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
14. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ

สรุปจากมุมมองของผูให
ขอมูลทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ผลการจัด
กลุม
0.38
สูง
0.36

สูง

0.36

สูง

0.34

สูง

0.29

ปานกลาง

0.29

ปานกลาง

0.28

ปานกลาง

0.28

ปานกลาง

0.28

ปานกลาง

0.28
0.28

ปานกลาง
ปานกลาง

0.27

ปานกลาง

0.26

ปานกลาง

0.26

ปานกลาง
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ตารางที่ 47 (ตอ)

ประเด็นความตองการจําเปน
15. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
16. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
17. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
18. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมีสวนรวม
19. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน
20. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลังความสามารถในการดํารงชีวิต
21. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม
22. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคูกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
23. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการลดของเสีย
24. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
25. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
สังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
26. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
27. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการปองกันมลภาวะ
28. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สรุปจากมุมมองของผูให
ขอมูลทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ผลการจัด
กลุม
0.25
ปานกลาง
0.25
ปานกลาง
0.25

ปานกลาง

0.24

ปานกลาง

0.24

ปานกลาง

0.23

ต่ํา

0.22

ต่ํา

0.22

ต่ํา

0.22

ต่ํา

0.20

ต่ํา

0.19

ต่ํา

0.19

ต่ํา

0.18

ต่ํา

0.17

ต่ํา
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ตารางที่ 47 (ตอ)

ประเด็นความตองการจําเปน
29. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
30. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข

สรุปจากมุมมองของผูให
ขอมูลทั้ง 3 กลุม
PNImodified
ผลการจัด
กลุม
0.15
ต่ํา
0.15

ต่ํา

จากตารางที่ 47 การจัดกลุมความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูอ ํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จําแนกเปนรายประเด็น พบวากลุม ทีม่ ีคา
ดัชนี PNImodified สูง จะมีคาดัชนี PNImodified อยูในชวง 0.33– 0.38 โดยมีประเด็นความตองการ
จําเปน 4 ประเด็นคือ 1) การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สง เสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน 3) การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน 4) การวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน กลุมทีม่ ีคาดัชนี PNImodified ปานกลาง
จะมีคาดัชนี PNImodified อยูในชวง 0.24 – 0.32 โดยมีประเด็นความตองการจําเปน 15 ประเด็น คือ
1) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการรองรับของเสีย 2) การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติ
ของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน 3) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 4)การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ 5) การ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่ สงเสริมการเลื่อนชั้นทาง
สังคม 6) การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา 7)การวัดผล
ประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาสังคม
ที่ยงั่ ยืน 8) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลก 9) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
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เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน 10)การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 11) มี
วัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา 12) การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 13) การวัดผล
ประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน 14) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
สงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมีสวนรวม 15) การจัดการเรียนการสอนใหผเู รียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน และกลุมที่มคี าดัชนี
PNImodified ต่ํา จะมีคาดัชนี PNImodified อยูในชวง 0.15 – 0.23 โดยมีประเด็นความตองการจําเปน
11 ประเด็นคือ 1) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลังความสามารถในการดํารงชีวิต 2) การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม 3)การจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคู
กับอัตลักษณทางวัฒนธรรม 4) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย 5) มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทกั ษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน 6) มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทกั ษะและการปฏิบัติที่สง เสริมการพัฒนาสังคมให
อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 7) มีวตั ถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 8) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ การปองกันมลภาวะ 9) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพือ่ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 10) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี และ 11) การจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูด ีมีสุข
สวนที่ 3 การกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยนําผลการจัดกลุมความตองการจําเปนของ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จําแนกตามมุมมอง
ของผูใหขอมูล 3 กลุมซึ่งพิจารณาจากกลุม ที่มีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มีคา ดัชนี PNImodified
ปานกลางและกลุมที่มีคา ดัชนี PNImodified ต่ํา โดยกลุมที่มคี าดัชนี PNImodified สูง เปนจุดออนของ
ความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
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ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะขจัด /
ลดจุดออน สําหรับที่มีคา ดัชนี PNImodified ปานกลาง และที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา จะเปนจุดแข็ง
ของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะเสริม
จุดแข็ง แลวนํามาสังเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถาน
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 48
ตารางที่ 48 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของการบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจากการประเมินความตองการจําเปน
จุดแข็ง (S)
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข
(PNI = 0.15)
2. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและ
สุขภาพที่ดี (PNI = 0.15)
3. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(PNI = 0.17)
4. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อการปองกันมลภาวะ
(PNI = 0.18)
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมานฉันทของ
สังคม (PNI = 0.22)
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลาย
ควบคูกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม (PNI = 0.22)
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย (PNI = 0.22)

จุดออน (W)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักใน
วิกฤตของการพัฒนา (PNI = 0.38)
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(PNI = 0.36)
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
(PNI = 0.36)
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
(PNI = 0.34)
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ตารางที่ 48 (ตอ)
จุดแข็ง (S)
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาและ
พลังความสามารถในการดํารงชีวิต (PNI = 0.23)
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมบูรณของ
ระบบนิเวศน (PNI = 0.24)
10. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลัง
อํานาจ และการมีสวนรวม (PNI = 0.24)
11. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (PNI = 0.25)
12. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ (PNI = 0.26)
13. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (PNI = 0.26)
14. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจ และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาระดับโลก (PNI = 0.27)
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
(PNI = 0.28)
16. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับ
ความรวมมือ (PNI = 0.28)
17. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ (PNI = 0.28)

จุดออน (W)
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ตารางที่ 48 (ตอ)
จุดแข็ง (S)
18. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
รองรับของเสีย (PNI = 0.29)
การพัฒนาหลักสูตร
19. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
(PNI = 0.19)
20. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(PNI = 0.19)
21. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (PNI = 0.20)
22. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤต
ของการพัฒนา (PNI = 0.25)
การวัดผลประเมินผล
23. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (PNI = 0.25)
24. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (PNI = 0.28)
25. การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนใน
วิกฤตของการพัฒนา (PNI = 0.28)
26. การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (PNI = 0.29)

จุดออน (W)

จากตารางที่ 48 พบวา จุดแข็งของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามมุมองของผูใหขอมูล 3 กลุม มี 3 ดาน 26 ประเด็น และจุดออนของ
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การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามมุมมองของผูให
ขอมูล 3 กลุม มี 1 ดาน 4 ประเด็น
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห โอกาส ภาวะคุกคามของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตามมุมมองของผูให
ขอมูล 3 กลุม โดยวิธกี ารวิธกี ารวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 49
ตาราง 49 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของการบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนจากการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
โอกาส (O)
การพัฒนาหลักสูตร
1. มีเอกสารวิชาการ ดานหลักสูตรที่ไดการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เชิญวิทยากรภายนอกเขามาใหความรูเรื่องการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. บุคลากรมีความพรอมและมีโอกาสในการรับการ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และเต็มตามศักยภาพ
4. มีการจัดอบรมครูใหมีความรู ความเขาใจ หลักสูตร
และวิธีการใชหลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

ภาวะคุกคาม (T)
การพัฒนาหลักสูตร
1. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองทราบไม
ทั่วถึง
2. การปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหมที่ไม
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
3. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
และไมเปนปจจุบัน
4. ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรทําใหการ
บริหารจัดการลาชา

การจัดการเรียนการสอน
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
2. ไดรับการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
ทันสมัย สอดคลองความตองการของผูเรียน
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ใหบริการไดอยาง
ทั่วถึง มีวัสดุอุปกรณ สื่อดานเทคโนโลยีที่เพียงพอ
เหมาะสม

การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเอื้อใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. แหลงเรียนรูในชุมชนไม
3. บุคลากรมีคุณวุฒิไมตรงกับสาระการเรียนรู และมี
การสับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้ง ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
4. มีการประสานความรวมมือจากคณะครูในการ
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางกลุมสาระการ
เรียนรูคอนขางนอย
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ตาราง 49 (ตอ)
โอกาส (O)
การวัดผลประเมินผล
1. บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามความสนใจจาก
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2. ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากผูปกครอง และ
องคกรอื่น
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอตอ
ความตองการ
4. การบริหารจัดการที่เอื้อตอการวัดผลประเมินผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ครูใชผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและ
เพื่อการประกอบการขอมีวิทยฐานะของตนเอง
2. การระดมทรัพยากรจากผูใหการสนับสนุนเพื่อการ
ดําเนินการในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. สงบุคลากรเขารับการอบรมดานการวิจัยจาก
หนวยงานที่ใหการอนุเคราะหตามโอกาส
4. มีการสรางเครือขายกับชุมชน สวนราชการอื่น ๆ
เอกชน และสถานประกอบการ เพื่อนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย

ภาวะคุกคาม (T)
การวัดผลประเมินผล
1. ครูผูสอนไมไดนําผลการวัดประเมินไปใชในการ
พัฒนาผลการเรียน
2. การปรับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
บอยครั้งทําใหการบริหารจัดการขาดความตอเนื่อง
3. การปฐมนิเทศการวัดผลประเมินผลประจําปไมปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ทําใหบุคลากรไมเขาใจทําใหงานลาชา
4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนไมมีรูปแบบที่
หลากหลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. บุคลากรมุงทําการวิจัยเพื่อการมีวิทยฐานะเทานั้น
ไมไดมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนการสอน
2.ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการวิจัย
แตขาดทักษะในการถายทอดแกครูผูสอน
3. ครูไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งในดาน
การศึกษาตอ การอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน
อยางตอเนื่อง
4. ขาดการสํารวจความตองการของทองถิ่นในการวิจัย
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) การวิเคราะห SWOT Analysis นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มาจัดทํา SWOT Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการจัดทํา
SWOT Matrix ในการวิจัยครัง้ นีท้ ําตามขั้นตอนของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ (2542) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
3.1) จุดแข็ง (Strength = S) วิเคราะหจากการประเมินความตองการจําเปนทีม่ ี
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คาดัชนี PNImodified ต่ํา จะเปนจุดแข็งของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถาน
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปน
ขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะเสริมจุดแข็ง
3.2) จุดออน (W = Weaknesses) วิเคราะหจากการประเมินความตองการจําเปนที่มี
คาดัชนี PNImodified สูงเปนจุดออนของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูล
ในการนําเสนอกลยุทธที่จะขจัด / ลดจุดออน
3.3) โอกาส (O = Opportunities) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหาแนวทางสงเสริมใหเกิดโอกาส
3.4) ภาวะคุกคาม (T= Threats) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหลีกเลี่ยงแนวทางที่จะ
กอใหเกิดภาวะคุกคาม
โดยจัดทําเปนตาราง SWOT Matrix ดวยการจับคู ดังนี้
1) จับคูจุดแข็ง- โอกาส (SO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุดหรือเรียกวากลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความ
เจริญเติบโต (Stars)
2) จับคูจุดแข็ง- ภาวะคุกคาม (ST) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปนกลยุทธ
ที่ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวา กลยุทธรักษาเสถียรภาพ ชะลอ ปรับปรุง พัฒนา
สมรรถนะภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตตอไป (cash cows)
3) จับคูจุดออน- โอกาส (WO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้ เปน
กลยุทธลดจุดออน หรือกลยุทธสงเสริม ปรับปรุง เรงรัดเพื่อสรางโอกาสในการขยายงานหรือสราง
ความเจริญเติบโตในอนาคต (question marks)
4) จับคูจุดออน- ภาวะคุกคาม (WT) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้ โดย
เปนกลยุทธลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวากลยุทธตัดทอน ยุบเลิก ควบกิจการ
(dogs)
ดังเสนอในตารางที่ 50
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ตารางที่ 50 การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ SO
จุดแข็ง (S)
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความอยูดีมีสุข
2. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความเปน อยูและสุขภาพ
ที่ดี
3. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการปองกันมลภาวะ
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความสมานฉันทของ
สังคม
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคู
กับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อการลดของเสีย
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลัง
ความสามารถในการดํารงชีวิต

โอกาส (O)

กลยุทธ (SO)

1. มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
2. ไดรับการสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลายจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3. มีการปรับปรุง พัฒนากระบวน
การเรียนการสอนใหทันสมัย
สอดคลองความตองการของ
ผูเรียน
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยให
บริการไดอยางทั่วถึง มีวัสดุ
อุปกรณ สื่อดานเทคโนโลยีที่
เพียงพอเหมาะสม

1. สนับสนุนการใชสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
2. สงเสริมเครือขายความรวมมือ
การพัฒนากระบวนการเรียนการ
การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของให
รวมดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
4. สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชแหลงขอมูล
สารสนเทศ ที่ทันสมัย

195
ตารางที่ 50 (ตอ)
จุดแข็ง (S)
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
สมบูรณของระบบนิเวศน
10. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
สงเสริมพลังอํานาจ และการมีสวนรวม
11. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
12. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ
13. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
14. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลก
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
เลื่อนชั้นทางสังคม
16. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการ
แขงขันควบคูกับความรวมมือ
17. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

โอกาส (O)

กลยุทธ (SO)
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18. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการรองรับของเสีย
การพัฒนาหลักสูตร
19. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยาง
ยั่งยืน
20. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
21. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
22. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความ
ตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
การวัดผลประเมินผล
23. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
24. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
25. การวัดผลประเมินผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา

โอกาส (O)

กลยุทธ (SO)

การพัฒนาหลักสูตร
1. มีการประชาสัมพันธหลักสูตรให
ผูปกครองทราบนอย
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
สรางหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นคอนขาง
นอย
3. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย
ทํ า ให ข าดความต อ เนื่ อ งในการ
จัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
และไมเปนปจจุบัน
4. ครูขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องหลักสูตรทําใหการบริหาร
จัดการลาชา

5 สงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
6 สนับสนุนใหเชิญวิทยากรมาให
ความรู เ รื่ อ งการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
7 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พั ฒ นาตนเองด า นการจั ด พั ฒ นา
หลักสูตรเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
8 สงเสริมการจัดอบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหครูไดทราบ
วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรรมการเรี ย นการ
สอนและการวั ด ผลประเมิ น ผล
ผูเรียนตามหลักสูตร

การวัดผลประเมินผล
1. บุคลากรไดรับการฝกอบรมตาม
ความสนใจจากหนวยงานที่ใหการ
สนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2. ไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
จากผูปกครอง และองคกรอื่น
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพียงพอตอความตองการ
4. การบริหารจัดการที่เอื้อตอการ
วัดผลประเมินผล

9. สงเสริมความรวมมือใหหนวยงาน
ภายนอกจัดการฝกอบรมดานการวัดผล
ประเมินผลในเรื่องการสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
10. สนับสนุนการวัดผลประเมินผล
ในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยจัดสรรงบประมาณที่
ไดรับใหเหมาะสม
11. สงเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัยมาใชใน
กระบวนการวัดผลประเมินผลในเรื่อง
การสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
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26. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โอกาส (O)

กลยุทธ (SO)
12. สงเสริมการดําเนินการเรื่อง
การวัดผลประเมินผลผูเรียนเพื่อให
ไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพ
จริง

จากตารางที่ 50 พบวา การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ SO ไดรางกลยุทธดา น
การจัดการเรียนการสอน 4 กลยุทธ ไดแก 1) สนับสนุนใหใชสื่อการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน 2) สงเสริมเครือขายความรวมมือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของใหรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีย่ ึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 4) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแหลงขอมูล
สารสนเทศ ทีท่ ันสมัย
ไดรางกลยุทธดานการพัฒนาหลักสูตรสําหรับกลยุทธ SO 4 กลยุทธ ไดแก 1) สงเสริมให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) สนับสนุนใหเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่อง
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3) สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองดานการจัดพัฒนา
หลักสูตรเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) สงเสริมการจัดอบรมเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหครูไดทราบวิธีการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลผูเรียน
ตามหลักสูตร
ไดรางกลยุทธดานการวัดผลประเมินผลสําหรับกลยุทธ SO 4 กลยุทธ ไดแก 1) สงเสริม
ความรวมมือใหหนวยงานภายนอกจัดการฝกอบรมดานการวัดผลประเมินผลในเรื่องการสงเสริม
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน 2) สนับสนุนการวัดผลประเมินผลในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดย
จัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหเหมาะสม 3) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมาใชใน
กระบวนการวัดผลประเมินผลในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน และ 4) สงเสริมการดําเนินการเรื่อง
การวัดผลประเมินผลผูเรียนเพื่อใหไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริง
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จุดแข็ง (S)
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความอยูดีมีสุข
2. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
3. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
การปองกันมลภาวะ
5. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความสมานฉันทของสังคม
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความหลากหลายควบคูกับอัต
ลักษณทางวัฒนธรรม
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
การลดของเสีย
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลัง
ความสามารถในการดํารงชีวิต
9. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน

ภาวะคุกคาม (T)

กลยุทธ (ST)

1. มีการจัดกิจกรรมมุงใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
คอนขางนอย
2. ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน
3. บุคลากรมีคุณวุฒิไมตรงกับ
สาระการเรียนรู และมีการ
สับเปลี่ยนโยกยายบอยครั้ง ทํา
ใหขาดความตอเนื่องในการ
จัดการเรียนการสอน
4. มีการประสานความรวมมือจาก
คณะครูในการบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูระหวางกลุม
สาระการเรียนรูคอนขางนอย

1. กําหนดการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองใน
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. กําหนดใหใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเปนนโยบายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. กําหนดนโยบายใหจัดบุคลากร
ใหตรงกับคุณวุฒิและกําหนด
กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ใหชัดเจน
4. กําหนดภาระงานใหคณะครูแต
ละกลุมสาระการเรียนรูตองจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรู
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10. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลัง
อํานาจ และการมีสวนรวม
11. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
12. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ
13. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
14. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
เกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลก
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและการปฏิบัติเพือ่
สงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
16. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคู
กับความรวมมือ
17. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ

ภาวะคุกคาม (T)

กลยุทธ (ST)
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ตารางที่ 51 (ตอ)
จุดแข็ง (S)
17. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ
18. การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการรองรับของเสีย
การพัฒนาหลักสูตร
19. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะ
และการปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนา
สังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
20. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
21. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
21. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
22. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมี
ความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
การวัดผลประเมินผล
23. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ภาวะคุกคาม (T)

กลยุทธ (ST)

1. มีการประชาสัมพันธหลักสูตรให
ผูปกครองทราบนอย
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
สรางหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นคอนขาง
นอย
3. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย
ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
จัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
และไมเปนปจจุบัน
4. ครูขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องหลักสูตรทําใหการบริหาร
จัดการลาชา

5. กําหนดการประชาสัมพันธการ
จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาใหผู
มีสวนเกี่ยวของไดทราบ
6. พัฒนาการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมีการสํารวจความ
ตองการของทองถิ่นกอนการจัดทํา
7. กําหนดกรอบระยะเวลาการใช
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีกรอบ
ระยะเวลาการใชหลักสูตรใหชัดเจน
8. สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษากอนดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครูผูสอนไมไดนําผลการวัดประเมิน
ไปใชในการพัฒนาผลการเรียน

9. กําหนดนโยบายใหครูผูสอนนํา
ผลการวัดประเมินไปใชในการ
พัฒนาผลการเรียน
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ตารางที่ 51 (ตอ)
จุดแข็ง (S)
24. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
25. การวัดผลประเมินผลความ
ตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของ
การพัฒนา
26. การวัดผลประเมินผลความรู
ความเขาใจ การวิเคราะห และการ
ปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ภาวะคุกคาม (T)
2. การปรับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรบอยครั้งทําใหการ
บริหารจัดการขาดความตอเนื่อง
3. ไมการปฐมนิเทศการวัดผล
ประเมินผลประจําป ทําใหบุคลากร
ไมเขาใจทําใหงานลาชา
4. การประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนไมมีรูปแบบที่หลากหลาย

กลยุทธ (ST)
10. กําหนดกรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนใหมี
ระยะเวลาที่เหมาะสม
11. กําหนดนโยบายใหมีการ
ปฐมนิเทศเรื่องการวัดผล
ประเมินผลประจําปใหคณะครู
ทราบกอนเปดภาคเรียน
12. พัฒนารูปแบบการประเมินผล
การเรียนของนักเรียนดวยรูปแบบ
การประเมินที่หลากหลาย

จากตารางที่ 51 พบวา การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ ST ไดรางกลยุทธหลัก
ดานการจัดการเรียนการสอน 4 กลยุทธ ไดแก 1) กําหนดการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2) กําหนดใหใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปน
นโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 3) กําหนดนโยบายให
จัดบุคลากรใหตรงกับคุณวุฒิและกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหชัดเจน และ
4) กําหนดภาระงานใหคณะครูแตละกลุมสาระการเรียนรูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรู
ไดรางกลยุทธหลักดานการพัฒนาหลักสูตรสําหรับกลยุทธ ST 4 กลยุทธ ไดแก 1) กําหนด
การประชาสัมพันธการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาใหผูมีสวนเกีย่ วของไดทราบ 2) พัฒนาการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการสํารวจความตองการของทองถิน่ กอนการจัดทํา 3) กําหนด
กรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีกรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรใหชดั เจน และ 4)
สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมความรูเกีย่ วกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากอนดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ไดรางกลยุทธหลักดานการวัดผลประเมินผลสําหรับกลยุทธ ST 4 กลยุทธ ไดแก 1) กําหนด
นโยบายใหครูผูสอนนําผลการวัดประเมินไปใชในการพัฒนาผลการเรียน 2) กําหนดกรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม 3) กําหนดนโยบายใหมีการ
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ปฐมนิเทศเรื่องการวัดผลประเมินผลประจําปใหคณะครูทราบกอนเปดภาคเรียน และ 4) พัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการเรียนของนักเรียนดวยรูปแบบการประเมินทีห่ ลากหลาย
ตารางที่ 52 การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ WO
จุดออน (W)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน

โอกาส (O)

กลยุทธ (WO)

1. ครูมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูและเพื่อการ
ประกอบการขอมีวิทยฐานะของ
ตนเอง

1. สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยที่
ไดจากประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเปนผลงานทางวิชาการเพื่อ
การขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2. การระดมทรัพยากรจากผูใหการ 2. สนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัย
สนับสนุนเพื่อการดําเนินการในเรื่อง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษาในดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3. สงบุคลากรเขารับการอบรมดาน 3. สนับสนุนความรวมมือระหวาง
การวิจัยจากหนวยงานที่ใหการ
หนวยงานเพื่อใหบุคลากรไดเขารับ
อนุเคราะหตามโอกาส
การอบรมดานการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืนอยางตอเนื่อง
4. มีการสรางเครือขายกับชุมชน สวน 4. สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมือ
ราชการอื่น ๆ เอกชน และสถาน
กับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประกอบการ เพือ่ นําไปสูการแลกเปลีย่ น ประสบการณดานการวิจัยเพื่อสงเสริม
ประสบการณดานการวิจัย
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

จากตารางที่ 52 พบวา การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ WO ไดรางกลยุทธหลัก
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา4 กลยุทธ ประกอบดวย 1) สนับสนุนใหครูนําผลการ
วิจัยที่ไดจากประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนผลงานทางวิชาการเพื่อการ
ขอมีวิทยฐานะที่สูงขึน้ 2) สนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
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สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 3) สนับสนุนความรวมมือระหวาง
หนวยงานเพื่อใหบุคลากรไดเขารับการอบรมดานการวิจยั พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนอยางตอเนื่อง และ 4) สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณดานการวิจยั เพื่อสงเสริมการพัฒนาสิง่ แวดลอมที่ยงั่ ยืน
ตารางที่ 53 การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ WT
จุดออน (W)
ภาวะคุกคาม (T)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1. การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จ 1. บุคลากรมุงทําการวิจัยเพื่อการมี
ของหลักสูตรและการจัดการเรียน วิทยฐานะเทานั้นไมไดมีจุดประสงค
การสอนที่สงเสริมความตระหนักใน ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิกฤตของการพัฒนา
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 2.ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม ดําเนินการดานการวิจัยแตขาด
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ทักษะในการถายทอดแกครูผูสอน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 3. ครูไมไดรับการพัฒนาในดาน
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม ตางๆ ทั้งในดานการศึกษาตอ การ
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
อบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน
อยางตอเนื่อง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 4. ขาดการสํารวจความตองการ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม ของทองถิ่นในการวิจัยเพื่อสงเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ (WT)

1. สงเสริมใหครูนําปญหาที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอนมา
ทําการวิจัยเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
2. พัฒนากระบวนการจัดอบรม
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่ในรูปแบบการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนา
เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
4. สงเสริมโครงการความรวมมือวิจัยที่
เนนความตองการของทองถิ่นในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

จากตารางที่ 53 การจับคู SWOT Matrix สําหรับ กลยุทธ WT ไดรางกลยุทธหลักดาน
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 กลยุทธ ประกอบดวย 1)สงเสริมใหครูนําปญหาที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนมาทําการวิจยั เพือ่ ประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียน
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การสอน 2) พัฒนากระบวนการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ในรูปแบบ
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและ 4) สงเสริมโครงการความรวมมือวิจยั ที่เนนความ
ตองการของทองถิ่นในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะห SWOT Matrix จากตารางที่ 50 -53 โดยนําจุดแข็งมาวิเคราะห
แลวนําเสนอกลยุทธหลักและกลยุทธรอง เพื่อมาเสริมจุดแข็ง และนําจุดออนมาวิเคราะหแลวนํา
เสนอกลยุทธหลักและกลยุทธรอง เพื่อมาลด/ขจัดจุดออน ดังแสดงในตารางที่ 54
ตารางที่ 54 กลยุทธหลักและกลยุทธรองสําหรับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธรอง
1.1 กลยุทธระดมทุนสนับสนุนวิจัยของครูและนักเรียนเพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 กลยุทธจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน
1.3 กลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็งของการวิจัยเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน

2. กลยุทธวัดผลประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2.1 กลยุทธวิจัยและพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 กลยุทธวัดผลประเมินผลงานโดยใชตัวชี้วัดผลงานดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

3. กลยุทธปรับการเรียนการสอน 3.1 กลยุทธปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของผูเรียน
3.2 กลยุทธวิเคราะหเจาะลึกขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 กลยุทธแสวงหาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนา
พฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศน
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 กลยุทธวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชน
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ตารางที่ 54 (ตอ)
กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง
4.2 กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4.3 กลยุทธกระชับความรวมมือกับภาคีเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

จากตารางที่ 54 พบวา กลยุทธการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจากการจัดกลุม รางกลยุทธหลักและรางกลยุทธรองสามารถกําหนดเปนรางกลยุทธ
หลักได 4 กลยุทธหลัก 12 กลยุทธรอง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1) กลยุทธพลิกโฉมการวิจยั เพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประกอบดวยกลยุทธรอง 3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธระดมทุนสนับสนุนวิจัย
ของครูและนักเรียนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (2) กลยุทธจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัย
ของครูและนักเรียน และ (3) กลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็งของการวิจัยเพือ่ พัฒนาที่
ยั่งยืน 2) กลยุทธวัดผลประเมินผลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประกอบดวยกลยุทธรอง 2 กลยุทธ ไดแก
(1) กลยุทธวิจยั และพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (2) กลยุทธวัดผล
ประเมินผลงานโดยใชตัวชีว้ ดั ผลงานดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 3) กลยุทธปรับการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประกอบดวย กลยุทธรอง 3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธปรับการเรียนเปลีย่ นการ
สอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของผูเรียน (2) กลยุทธวิเคราะหเจาะลึก
ขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (3) กลยุทธแสวงหา
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ4) กลยุทธ
เปลี่ยนกระบวนทัศนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีกลยุทธรอง 3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชน (2) กลยุทธพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และ (3) กลยุทธ
กระชับความรวมมือกับภาคีเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร
สวนที่ 4 การตรวจสอบกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ฉบับรางที่ 1) ผูวิจัยตรวจสอบกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2 วิธี ตามลําดับดังนี้
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วิธีที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ฉบับรางที่ 1) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของผูวิจยั
นํากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ฉบับราง
ที่ 1) ไปใหจากผูทรงคุณวุฒแิ ละผูมีสวนเกีย่ วของ จํานวน 19 ทาน (ภาคผนวก ฉ) ไดแก ผูทรง
คุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาจํานวน 8 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 5 ทาน อาจารยมหาวิทยาลัยหรือผูมีผลวิชาการที่เกีย่ วกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 6
ทาน โดยใชวธิ ีสงเอกสารทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) และดําเนินการสงเอกสารดวย
ตนเองผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ฉบับรางที่ 1) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ ดังแสดงใน
ตารางที่ 55
ตารางที่ 55 ความถี่และรอยละของการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธหลักและ
กลยุทธรองของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ
(n=19)
กลยุทธหลัก
ผูทรงคุณวุฒิ

เหมาะสม

คิดเปน
รอยละ

1. ผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารการศึกษา
2. ผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารสถานศึกษา
3. อาจารยมหาวิทยาลัย
หรื อ ผู มี ผ ลงานวิ ช าการที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ที่
ยั่งยืน
รวม

8

42.10

0

5

26.32

6

19

กลยุทธรอง

ปรับปรุง คิดเปน
รอยละ

เหมาะสม

คิดเปน
รอยละ

ปรับปรุง

คิดเปน
รอยละ

0

7

36.84

1

5.26

0

0

4

21.06

1

5.26

31.58

0

0

5

26.32

1

5.26

100.00

0

0

14

84.22

4

15.78

จากตารางที่ 55 ผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 19 คน มีความคิดเห็นวากลยุทธ
หลักมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 100 สวนกลยุทธรอง ผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของสวนใหญ
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มีความคิดเห็นวา กลยุทธรองมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 84.22 มีเพียงรอยละ 15.78 มีความ
คิดเห็นวากลยุทธรองมีสวนที่ควรปรับปรุง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
1. กลยุทธหลัก มีความเหมาะสม แตควรปรับการใชคําใหสื่อความหมายมากขึ้นและรวมกลยุทธ
หลักบางประเด็นเขาดวยกัน เพื่อเปนกลยุทธหลักที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามกลยุทธรองไดอยาง
เปนรูปธรรม และเหมาะที่จะนํามาใชในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรพิจารณาการเขียนใน 2 ระดับคือ
1.1 ระดับผลที่เกิดตอผูเรียน มุงไปที่การเปลี่ยนแปลงในตัวเรียนและครอบคลุม
สมรรถนะทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
1.2 ระดับสถานศึกษา มุงไปที่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาในดานการ
บริหารวิชาการ ครอบคลุมทั้งดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการ
พัฒนาระบบสนันสนุนการเรียนรู
2. กลยุทธรองบางกลยุทธ ตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมที่จะนําไปใช เชน “กลยุทธจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน” ควรขยายความใหชัดเจนวาแลกเปลี่ยนระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน หรือแลกเปลี่ยนระหวางครูกับครูหรือแลกเปลี่ยนระหวางครูกับนักเรียน การ
เขียนกลยุทธรองควรนําไปสูการปฏิบัติจริงได และใหมีลักษณะหลากหลาย ยืดหยุน สอดคลอง
กับสมรรถนะของผูเรียน สภาพปญหาและความตองการของชุมชนและบริบทของทองถิ่น
ผูวิจัยนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของไปใชในการแกไขปรับปรุง
กลยุทธการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ฉบับรางที่ 2)
วิธีที่ 2 การสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒแิ ละผูมีสวนเกีย่ วของผูว ิจัยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
และผูมีสวนเกีย่ วของ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิและผูม ีสวนเกี่ยวของ จํานวน 11 คน (ภาคผนวก
ฉ) ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาจํานวน 5 คน ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 3 คน อาจารยมหาวิทยาลัยหรือผูมีผลวิชาการที่เกีย่ วกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
จํานวน 3 คน รวมทัง้ สิ้น 11 คน
ผลการสนทนากลุมเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 2) จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
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1. กลยุทธหลักควรพิจารณาคือกลยุทธจะตองเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัตกิ าร
สรางวัฒนธรรมในการวิจัย การมีจิตวิจยั และการมีเครือขายการเรียนรูรวมทัง้ เตรียมฐานระบบ
ขอมูลการเขาถึงขอมูล รวมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปสูความตองการ
ของโรงเรียนและชุมชนได
2. กลยุทธรองตองคํานึงถึงทองถิ่นและชุมชนในสภาพทีจ่ ะปฏิบัติไดจริงตองเนนย้าํ ให
การบริหารวิชาการ เปนแบบบูรณาการทัง้ หลักสูตร การสอน การวัดผลประเมินผล ตองสอดคลอง
กับความตองการของทองถิน่ และชุมชน
3. ควรมีกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบตั ิจริงได
นําไปใชไดตามสภาพบริบทของตน
สวนที่ 5 กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน ฉบับสมบูรณกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน ฉบับสมบูรณ มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 56
ตารางที่ 56 กลยุทธหลัก กลยุทธรองและวิธีดําเนินการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กลยุทธหลัก
กลยุทธรอง
1) กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อ 1.1) กลยุทธระดมทุนสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
วิจัยของครูและนักเรียนเพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2) กลยุทธจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน

วิธีดําเนินการ
1.1.1) รณรงคใหชุมชนเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาส
ตาง ๆ เชน วันเด็ก วันปฐมนิเทศ
เปดภาคเรียน เปนตน
1.1.2) จัดตั้งชมรมศิษยเกาเพื่อรับ
การสนับสนุนทุนการวิจัยประจําป
ในงานประเพณีของโรงเรียน
1. 2.1)จัดใหครูนําเสนอผลงานวิจัย
ประจําภาคเรียนโดยกําหนดให
นําเสนอผลงานวิจัยเปนงานประจํา
ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 กลุม
สาระการเรียนรู
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ตารางที่ 56 (ตอ)
กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง

1.3) กลยุทธเสริมสรางเครือขาย
ความเขมแข็งของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2) กลยุทธวัดผลประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2.1) กลยุทธวิจัยและพัฒนาการ
วัดผลประเมินผลดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

2.2) กลยุทธวัดผลประเมินผลงาน
โดยใชตัวชี้วัดผลงานดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีดําเนินการ
1.2.2) จัดใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงาน วิจัยในรายวิชาที่เรียนโดย
กําหนด ใหนําเสนอภาคเรียนละ 1
กลุมสาระการเรียนรูในลักษณะ
โครงงานประจําภาคเรียน
1.3.1) จัดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
ในสถานศึกษา เชน กรรมการ
สถานศึกษาหรือสวนราชการใน
ชุมชนไดมีผลงานวิจัยรวมกันตาม
วาระ
1.3.2) จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางหนวยงานในชุมชน
ในเรื่องการวิจัยสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่น
2.1.1) พัฒนารูปแบบการประเมิน
ผลการเรียนของนักเรียนดวย
รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย
เชน การนําคะแนนการกระบวน
การปฏิบัติงานมาพิจารณารวมกับ
ผลสําเร็จขั้นสุดทาย
2.1.2) กําหนดใหมีแผนงานการ
วัดผลประเมินผลในชั้นเรียนอยาง
เปนปจจุบันและกระทําโดย
สม่ําเสมอ
2.2.1) กําหนดใหมีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนโดยตัวชี้วัดใน
3 มิติของ OLSP
2..2..2) กําหนดใหนําตัวชี้วัดใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนเกณฑของ
การผานการประเมินของกิจกรรม
การเรียนการสอน
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ตารางที่ 56 (ตอ)
กลยุทธหลัก
3) กลยุทธปรับการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธรอง
วิธีดําเนินการ
3.1) กลยุทธปรับการเรียนเปลี่ยน 3.1.1) สนับสนุนใหจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ การสอนทีย่ ึดผูเรียนเปนสําคัญโดยเปด
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของผูเรียน
โอกาสผูเรียนใหเปนผูกําหนดหัวขอการ
เรียนรูดวยตัวเองภายใตคําแนะนําของ
ผูสอน
3.1.2) กําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใหผูเรียนไดเปนผู
ปฏิบัติจริงโดยคําแนะนําของผูสอน
3.2) กลยุทธวิเคราะหเจาะลึก
3.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนโดยใชแหลงขอมูลที่มี
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
อยู อ ย า งคุ ม ค า โดยการวิ เ คราะห
พัฒนาที่ยั่งยืน
แหลงขอมูลสารเทศอยางชัดเจน
3.2.2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนโดยให ผู เ รี ย นได
บริ โ ภคข อ มู ล ข า วสารอย า งชาญ
ฉลาด
3.3) กลยุทธแสวงหาความคิด
3.3.1) จัดกิจกรรมการใชสิ่งของใน
สรางสรรคและนวัตกรรมในการ
ชีวิตประจําวันที่ไมทําลายธรรมชาติ
พัฒนาพฤติกรรมที่เปนมิตรกับ
เชน การใชถุงผา และ กิจกรรมการ
สิ่งแวดลอม
เดินในโรงเรียนแทนการใช
ยานพาหนะ
3.3.2) กําหนดมาตรการใช
สาธารณูปโภคโดยกําหนดเวลา
เชน ใหเปดพัดลมไดในชวงเวลาใด
4) กลยุ ท ธ เ ปลี่ ย นกระบวนทั ศ น 4.1) กลยุทธวิจัยและพัฒนา
4.1.1) พัฒนาการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ
สถานศึกษาโดยสํารวจความ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
ตองการของชุมชน
4.1.2) มีแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการระบบและการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของชุมชน
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ตารางที่ 56 (ตอ)
กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง
4.2) กลยุทธพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

วิธีดําเนินการ
4.2.1) สงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาตนเองดานการจัดการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อนํามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2.2) สงเสริมใหบุคลากรได
กําหนดสาระที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
4.3) กลยุ ท ธ ก ระชั บ ความร ว มมื อ 4.3.1) สนับสนุนใหกลุมโรงเรียนมี
กั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยโรงเรี ย นและ การจัดตั้งเครือขายแลกเปลี่ยน
ชุ ม ชนในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ผลงานวิจัยระหวางโรงเรียน
การปรับปรุงหลักสูตร
4.3.2) สนับสนุนใหมีการเชิญ
วิทยากรในชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของมาใหความรูในเรื่อง
หลักสูตร

จากตารางที่ 56 กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มี 4 กลยุทธหลัก 11 กลยุทธรอง และ 22 วิธีดําเนินการ กลยุทธหลัก 4 กลยุทธ
ประกอบดวย 1) กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประกอบดวยกลยุทธรอง 3 กลยุทธ ไดแก (1)
กลยุทธระดมทุนสนับสนุนวิจยั ของครูและนักเรียนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) กลยุทธจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน และ (3) กลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็ง
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาทีย่ ั่งยืน 2) กลยุทธวดั ผลประเมินผลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประกอบดวยกลยุทธรอง 2
กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธวิจยั และพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (2) กลยุทธ
วัดผลประเมินผลงานโดยใชตัวชี้วัดผลงานดานการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 3) กลยุทธปรับการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนประกอบดวยกลยุทธรอง 3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของผูเรียน (2) กลยุทธ
วิเคราะหเจาะลึกขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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(3) กลยุทธแสวงหาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ 4) กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีกลยุทธรอง
3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชน
(2) กลยุทธพฒ
ั นาขีดความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และ (3) กลยุทธกระชับความรวมมือกับภาคีเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงคในการวิจยั 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบนั และสภาพที่
พึงประสงค ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 31,677 โรงเรียน โดยพิจารณาจากการจัดเปนกลุมจังหวัดทั้งหมด 18
กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 1 กลุมจังหวัด รวมเปน 19 กลุมจังหวัด
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดโดยคํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
Yamane (1973: 398) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไดจํานวน 396 โรงเรียน
ผูใหขอมูล ประกอบดวยผูอาํ นวยการโรงเรียน 299 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนฝาย
วิชาการ 127 คน และครูหวั หนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 860 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 1,286
คน
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
และแบบตรวจสอบรางกลยุทธ
การวิเคราะหขอ มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอ มูล
ดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการใชเทคนิค
Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน
สรุปผลการวิจัย
1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังตารางที่ 57
ตารางที่ 57 คาเฉลี่ยของสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และลําดับความสําคัญของ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารวิชาการ
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การวัดผลประเมินผล
3. การจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาหลักสูตร
รวม

สภาพ
ปจจุบัน
Mean
3.07
3.42
3.64
3.76
3.47

สภาพที่พึง
ประสงค
Mean
4.16
4.33
4.44
4.51
4.36

PNImodified
0.34
0.27
0.22
0.21
0.25

ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

จากตารางที่ 57 พบวาคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียงตามลําดับความสําคัญจาก
ผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุมเปนดังนี้ 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การวัดผลประเมินผล
3) การจัดการเรียนการสอน และ 4) การพัฒนาหลักสูตร
2) กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบดวยกลยุทธหลัก 4 กลยุทธ ดังนี้ 1) พลิกโฉมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) วัดผล
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) ปรับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) เปลี่ยน
กระบวนทัศนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธหลักแตละกลยุทธ มีกลยุทธรอง ดังนี้
1) กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 3 กลยุทธรอง ไดแก
1.1) กลยุทธระดมทุนสนับสนุนวิจัยของครูและนักเรียนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2) กลยุทธจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน
1.3) กลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็งของการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
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2) กลยุทธวัดผลประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 2 กลยุทธรอง ไดแก
2.1) กลยุทธวิจัยและพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2) กลยุทธวัดผลประเมินผลงานโดยใชตัวชี้วัดผลงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) กลยุทธปรับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 3 กลยุทธรอง ไดแก
3.1) กลยุทธปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของผูเรียน
3.2) กลยุทธวิเคราะหเจาะลึกขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3) กลยุทธแสวงหาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 3 กลยุทธรอง ไดแก
4.1) กลยุทธวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
4.2) กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4.3) กลยุทธกระชับความรวมมือกับภาคีเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
อภิปรายผลการวิจัย
1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรทั้งสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคสอดคลองกันคือเปนลําดับที่ 1
แสดงใหเห็นวาการบริหารการวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนใหความสําคัญดานการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด ซึง่ แสดงใหเห็นวาสิง่ ที่มีความสําคัญใน
การขับเคลื่อนการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความจําเปนตองกําหนดหลักสูตรเปน
อันดับแรกเพื่อเปนเข็มทิศเปนแนวทางใหโรงเรียนไดปฏิบัติดวยการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคมอยางยั่งยืน มีวตั ถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการ
ปฏิบัติที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและ
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การปฏิบัติที่สง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน และมีวตั ถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักใน
วิกฤตของการพัฒนา อันถือเปนแนวคิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืนตามแนวคิดของ OLSP Ontario
Learning for Sustainability Partnership (OLSP) (1996) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ จุรีลักษณ พิมพรส และคงศักดิ์ ธาตุทอง (2552) ไดทําการศึกษารูปแบบการ
ดําเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรีย
ประเทศออสเตรเลีย จากการศึกษาพบวา โรงเรียนมีหลักสูตรที่เนนการสอดแทรกเรื่องสิ่งแวดลอม
ในทุกรายวิชา (Integrated Curriculum) มีการพัฒนาหลักการและแผนการดําเนินงานที่มาจาก
สวนกลางระดับประเทศ ที่เรียกวาโครงการโรงเรียนนํารองสิ่งแวดลอมเพื่อความยัง่ ยืนของ
ออสเตรเลีย (Australian Sustainable School Initiative : AuSS) โดยแตละรัฐสามารถนํา
โครงการจากสวนกลางไปประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในทองถิน่ ของตน และ
สอดคลองกับ เกสรี แจมสกุล (2551) ไดศึกษาการนําเสนอยุทธศาสตรการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนในกลุม เครือขาย โรงเรียนเทพศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 ผล
การศึกษาพบวา ยุทธศาสตรการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนเทพศาลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2 แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการเรียนการสอน
2) ดานวัดผลและประเมินผล 3) ดานนิเทศการศึกษา 4) ดานหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับ กระทรวง ศึกษาธิการ (2550) ไดเสนอแนวทางการบริหารวิชาการจะตองมีหลักการและวิธกี าร
ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารซึง่ ตองมีหลักการเบื้องตนของการบริหารจึง
ตองมีขอความชัดเจนในเรื่องยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสว นรวม นอกจากนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ไดกลาวถึงหลักการในการบริหารวิชาการไววาประกอบไปดวย
หลักแหงประสิทธิภาพ การศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา
และชากวากําหนด และหลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งไดผลผลิตตามจุดมุง หมายที่วาง
ไว นัน่ คือ นักเรียนนักศึกษา มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ
ทักษะ คุณภาพ และการจัดการได
สวนการบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดานการจัดการเรียนการสอนนั้น
จากผลการสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม พบวามีความสําคัญเปนลําดับที่ 2 ทั้ง
สภาพปจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงคทั้งนีส้ ืบเนื่องมาจากสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตองดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบหลักสูตรแกนกลางของประเทศและยังเปดโอกาสใหสถาน
ศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของ
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โรงเรียนไดเองเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรคือใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนดังกลาว ดิลกะ ลัทธพิพัฒน (2555) ไดวิเคราะหปจจัยทีม่ ีผลตอคุณภาพของ
ระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะผลกระทบของการมีกลไกความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ดีตอ สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนประการหนึง่ คือความมีอิสระในการบริหาร
จัดการ (autonomy) ของโรงเรียนในดานหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงความมีอิสระดานวิชาการ
(substantive autonomy) และงบประมาณ ซึ่งแสดงถึงความมีอิสระดานการดําเนินการ
(procedural autonomy) ก็จะสงผลใหสถานศึกษานั้นสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได
ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ Adiogun, A. A. และ Oliscaemeka
Blessing U (2011: 552-557) ไดศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศโรงเรียนทีม่ ีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนและผลิตภาพของครูเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนพบวาบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพล
โดยตรงตอสมรรถนะทางวิชาการและผลิตภาพของครูโดยคาเฉลี่ยของบรรยากาศโรงเรียน
สมรรถนะทางวิชาการและผลิตภาพของครูมีความสัมพันธกนั อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
การศึกษาของโสมฉาย บุญญานันต (2549) ไดศึกษาการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการปลูกฝง
จิตสํานึกตอสิง่ แวดลอม: การวิจัยพหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ ผลการวิจยั
พบวาโปรแกรมปลูกฝงจิตสํานักตอสิง่ แวดลอมที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตองมีองคประกอบ
หลักขอหนึ่งไดแกมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีการบูรณาการ
เนื้อหาวิชา และสงเสริมใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเอง และจากการศึกษา
ของนินาวาลย ปานากาเซ็ง แมงกาจิ (2551) ไดศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่สรางขึน้ จากองคประกอบที่เกิดจากกลุม ตัวแปรที่มีความสอดคลองกับหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางการศึกษาแนวทางการจัด
การศึกษาดังกลาวประกอบดวยองคประกอบที่เกิดจาก การสรางความสามารถในการแขงขันบน
พื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียนองคประกอบหนึ่ง ไดแกการจัดกระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสันติสุข ครูและบุคลากร
สายสนับสนุนการสอนมืออาชีพ การดํารงไวซึ่งเอกลักษณของสถานศึกษา และการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล
สวนการบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดานการวัดผลประเมินผลนัน้ จาก
การสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม พบวามีความสําคัญเปนลําดับที่ 3 ซึ่งการมี
ลําดับความสําคัญจากการประเมินความตองการจําเปนตามลําดับดังนี้ คือ 1) การวัดผล
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ประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน 2) การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห และการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน 3) การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห
และการปฏิบัติของผูเรียนทีส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน และ 4) การวัดผลประเมินผล
ความตระหนักของผูเรียนในวิกฤตของการพัฒนา ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา นอกจาก
สถานศึกษาจะตองกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศแลว สถานศึกษายังตองมีการ
วัดผลประเมินผลการดําเนินการดังกลาวเพื่อเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของการจัด
การศึกษาไวดว ย เพื่อเปนการเตรียมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจาก
ผลกระทบของสถานการณในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได จากการใชขอมูลดังกลาว สอดคลองกับ
การศึกษาของสมาน อัศวภูมิ (2551) ไดเสนอแนวทางในการนําการบริหารวิชาการไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพอสรุปไดวาการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลหลักสูตร เปนอีกภาระงานหนึง่ ที่สําคัญในการบริหารวิชาการ เพราะการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน และเปน
กระบวนการในการปอนกลับขอมูลที่สําคัญในการบริหารวิชาการ สวนการประเมินหลักสูตรนั้น
เปนกิจกรรมเพื่อกํากับติดตามและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดหมาย
การศึกษาของชาติ นโยบาย และความตองการจําเปนของผูมีสว นไดเสีย สอดคลองกับ จามจุรี
จําเมือง (2552: 76) ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาไววา
สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงานพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
นอกจากนีก้ ารบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดานการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้นจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทัง้ 3 กลุม พบวามีความสําคัญ
เปนลําดับที่ 4 ซึ่งมีประเด็นควรสนใจดังนี้ 1) การวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สง เสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืน 2) การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน และ4) การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา แสดงใหเห็นวาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนทักษะที่จาํ เปนทีส่ ถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตองปฏิบัติและถือ
เปนภาระงานดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2550)ไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการไวใน
กฎกระทรวงไวประการหนึง่ วา การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สอดคลองกับ
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การศึกษาของ Robert Klein (2010) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูของผูบ ริหารในเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนของผูมสี วนเกี่ยวของในโรงเรียนแนวคิดริเริ่มใหมในนครนิวยอรก ผลการศึกษาพบวา
มุมมองและแนวคิดของผูบริหารในการเริม่ ตนการออกแบบโรงเรียนอธิบายถึงความรวมมือของ
บุคลากรโดยเปรียบเทียบตัง้ แตพันธกิจ วิสัยทัศน ความคาดหวังของหนวยงาน ทีส่ ามารถศึกษา
ไดจากโครงการวิจัยของโรงเรียน นอกจากนี้ วิไลพร วงศฤทธิ์ (2547) ไดศึกษาการปฏิบัติ งาน
วิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูท ั้ง
โรงเรียน พบวาครูใชกระบวนการวิจัยโดยจัดกิจกรรมแกปญหาหรือพัฒนาเปนขัน้ ตอน และนํา
ผลการวิจยั มาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ผลการศึกษาดังกลาวยัง
สอดคลองกับ อรุณณี พรพงศ (2547) ไดศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของครูประถมศึกษาใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทงั้ โรงเรียน พบวา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูศึกษาหาความรูในการทําวิจัยโดยเขาอบรม ปรึกษากับเพื่อนครู และ
ศึกษาจากตํารา เอกสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําวิจัยเกีย่ วกับการปญหาการเรียนรู
ของผูเรียน และการพัฒนาแนวคิด เทคนิค วิธกี ารจัดการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยโดยการจัด
นิทรรศการ สรางเครือขายเพือ่ นครูนักวิจัย และเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับงานวิจยั ของตน
นอกจากนี้ สงสุข ไพละออ (2547) ไดศึกษาผลของการทําวิจัยปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียนที่มีตอการ
พัฒนาความรูแ ละกระบวนการทํางานของครูประถมศึกษา : การผสมวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ พบวา ครูที่มีประสบการณในการทําวิจยั ปฏิบัติการในชัน้ เรียนมากมีความรูใน
ภาพรวม และความรูในแตละดานสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
นอย ครูที่มีประสบการณในการทําวิจยั ปฏิบัติการในชัน้ เรียนมากมีระดับการปฏิบตั ิในกระบวนการ
ทํางานและกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนในภาพรวม และในแตละขั้นตอนสูงกวาครูที่มี
ประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนอยและการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ทําใหเกิดกระบวนการทําวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีระบบมากขึ้น ซึ่งสงผลใหครูเกิดการสราง
ลักษณะนิสยั การทํางานอยางมีระบบ อันกอใหเกิดผลตอการพัฒนาความรูของครู สอดคลองกับ
ศรัณยพงศ บุญเติม (2554) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการวิจยั ในชัน้ เรียนโดยวิธแี กปญหา เชิง
ระบบแบบหนาเดียวของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบแนวทางแกไขการทําวิจัยในชัน้ เรียนของครูวา รูปแบบรายงานการวิจยั
ควรพัฒนาใหเอื้อตอการทําวิจัยของครูภายในเวลาจํากัด ปรับปรุงเปนแบบยอ เปนการเขียน
รายงานวิจัยชัน้ เรียนแบบหนาเดียว มีหัวขอยอยที่เปนปลายปดบางเพื่อความสะดวกแกครู จะ
ชวยลดเวลาการทํางานของครู ชวยใหครูมีกําลังใจมากขึ้น ใชเวลาในการเขียนนอยลงมีเวลาที่จะ
ไปทําวิจยั ในชัน้ เรียนมากขึ้น
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2) กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
2.1) กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 3 กลยุทธรอง มีกลยุทธรองสําคัญ
และโดดเดนคือกลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็งของการวิจยั เพื่อพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพราะการ
มีเครือขายทางดานการวิจัยจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่กวางขวางในวงวิชาการเพื่อเปนการ
เตรียมพรอมนักวิจัยและเปนการประสานความรวมมือระหวางเครือขายใหกวางขวางยิ่งขึน้
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิรมิ าศ โกศัลยพิพฒ
ั น (2553) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนทัศนการ
บริหารสาขาการศึกษาปฐมวัย ของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
พบวากลยุทธการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก ประการหนึง่ ที่สาํ คัญ
คือ กลยุทธการพัฒนาเครือขายการศึกษาปฐมวัย นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดเสนอ
วาการบริหารวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหาร ดังนัน้ ในหลักการเบือ้ งตนของการบริหารจึงตองมีขอความชัดเจนในเรื่องตางๆ ขอหนึง่ คือ
มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมทัง้ เปน
เครือขายและแหลงการเรียนรู นอกจากนี้ DESD (UNESCO, 2005 อางถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ,
2553: 78) มีจุดมุงหมายขอหนึง่ คือ สนับสนุนการประสานงาน การสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยน
และปฏิสัมพันธระหวางผูม ีสว นไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกับ
ยูเนสโก (2006) ไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญสําหรับทศวรรษสหประชาชาติวา ดวยการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดวยการระดมสื่อสารมวลชนในการเปนภาคีหรือพันธมิตรในการสื่อสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และเสริม สรางความรวมมือ
ของพันธมิตรและเครือขายเพื่อรวมพลังในการสรางสรรคโลกใหนาอยูสาํ หรับอนุชนรุน หลัง
นอกจากนี้อรุณณี พรพงศ (2547) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครูประถมศึกษาในโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อปฏิรปู การเรียนรูทงั้ โรงเรียน พบวา การวิจัยเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครูศึกษาหาความรูในการทําวิจัยโดยเขาอบรม ปรึกษากับเพื่อนครู และศึกษา
จากตํารา เอกสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําวิจัยเกี่ยวกับการปญหาการเรียนรูของ
ผูเรียน และการพัฒนาแนวคิด เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยโดยการจัด
นิทรรศการ สรางเครือขายเพือ่ นครูนักวิจัย และเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับงานวิจยั ของตน และ
เทวิล ศรีสองเมือง (2551) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 1) รูปแบบเครือขายการจัดการ
เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒ
ั นาขึน้
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ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ คือ โครงสรางของเครือขาย วัตถุประสงคของ
เครือขาย บทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขาย กิจกรรมของเครือขาย ผลลัพธทจี่ ะเกิดจากเครือขาย
และปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จของเครือขาย 2) บทบาทหนาที่ของแตละองคประกอบของ
เครือขาย ประกอบดวย (1) กําหนดกรอบการประสานงานและความรวมมือของสมาชิกเครือขาย
(2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเครือขาย (3) กําหนดภารกิจหรือ
งานที่สมาชิกในเครือขายรวมกันทํา (4) กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย (5)
กําหนดผลลัพธที่ตองการให เกิดขึ้นกับเครือขาย และ (6) กําหนดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
เครือขาย สอดคลองกับ อภิญญา แกวชืน่ (2549) ไดศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พบวารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประการ
หนึง่ คือการสรางเครือขายความรวมมือ การสรางองคความรูอยางตอเนื่อง
2.2) กลยุทธวดั ผลประเมินผลการพัฒนาทีย่ ั่งยืน มีกลยุทธรองที่สําคัญและโดดเดนคือ
กลยุทธวิจัยและพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนใดๆ จําเปนตองมีพัฒนาการวัดผลประเมินผลเพื่อเปนการตรวจสอบความสําเร็จของการ
ปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ และยั ง เป น ข อ มู ล ในการนํ า ผลการวั ด ผลประเมิ น ผลเพื่ อ การวางแผนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคตไดอีก สอดคลองกับ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2550)
ได ศึก ษา การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบการจั ด การความรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะดานการเตรียมการสอนและการ
วางแผนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย
นิเทศกกับนักศึกษาครูเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูทั้ง 3 ดาน นอกจากนี้ Garcia,
Jairo H. (2010) ไดศึกษาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
คอสตาริกา : ความสัมพันธระหวางลาตินอเมริกาและคาริบเบียน พบวา การประเมินผลการจัด
การศึกษาอาจนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในอนาคตที่จะดําเนินการวัดผลประเมินผล
ความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ ผลการวิจัยนี้อาจกระตุนใหนักวิชาการสราง
ทฤษฎีใหมและสมมติฐานจากขอมูลที่คนพบในการวิจัย
2.3) กลยุทธปรับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกลยุทธรองที่สําคัญและโดด
เดนคือกลยุทธวิเคราะหเจาะลึกขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองสภาพสังคมในปจจุบันครูผูสอนตอง
มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาเปนสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ความหลากหลายและ
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ความใหมและทันตอเหตุการณของขอมูลจะสามารถสรางความสนใจใหแกผูเรียนไดอยางดีทั้งนี้
ครูผูสอนตองมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลนั้นมาใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังที่ Dess และ Miller (1993: 9-15) ไดกลาวถึงการวิเคราะหเชิงกลยุทธวาเปนพื้นฐานของ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธอันประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนภายใน (Internal
Strengths และ Weaknesses) เพราะเปนกิจกรรมที่สามารถควบคุมไดภายในองคกรซึ่งทําใหมี
ลักษณะดีและไมดีซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร การมีจุดแข็ง
หรือจุดออนเกิดขึ้นนั้นองคกรสามารถใชจุดแข็งกําหนดเปนกลยุทธและในขณะเดียวกันก็ปรับปรุง
จุดออน และจุดแข็งจะตองเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ วิไลพร
วงศ ฤ ทธิ์ (2547) ได ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการของครู มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาครูมีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูศึกษาคนควาวิธีการใหมๆ โดยจัดทําสื่อดวยตนเองให
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู นอกจากนี้อรุณณี พรพงศ (2547) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
วิชาการของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูจัดหาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีโดยผลิตขึ้นเองบางสวน และซื้อดวยงบประมาณของโรงเรียน โดยใชสื่อฯ
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูและกิจกรมการเรียนรู รวมทั้งสอดคลอง
กับพัฒนาการและความสนใจของผูเรียน มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดวยการ
ปรับปรุง พัฒนา เทคนิควิธีสอน และการผลิต คิดคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชการจัดการเรียนรู
มีการประเมินการใชสื่อโดยพิจารณาจากการปฏิบัติและผลที่เกิดกับผูเรียน
2.4) กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศนหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรเปนเสมือนเข็มทิศที่จะชีท้ ศิ
ทางการจัดการศึกษาใหเปนในทิศทางที่ตองการ หากสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมไดแลวก็เปนแนวทางแหงความสําเร็จแรกที่จะนําไปสูก ารเปน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดซึ่งกลยุทธหลักนี้มีกลยุทธรองที่สําคัญคือกลยุทธ
วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน ผลการวิ จั ย ดั ง กล า ว
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของกิ ต ติ ม า ไกรพี ร พรรณ (2550) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พฤกษศาสตร พื้นบานสูการสรางจิตวิทยาศาสตรโดย การมีสวนรวมของชุมชน : กรณีชุมชนบาน
คีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตร
พื้นบานโดยการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตและปรัชญาการศึกษาสําหรับทองถิ่นเพื่อสรางจิตวิทยาศาสตรสําหรับผูเรียน และ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบานที่พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบวา หลังการ
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ทดลองใชหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบาน ผูเรียนมีคาเฉลี่ย ของคะแนนจิตวิทยาศาสตร สูงกวากอน
การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตรพื้นบานไดแก 1) ความคุนเคยกับชาวบานในชุมชนบานคีรีวง
และครูในโรงเรียน 2) ชาวบานสนใจในความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีความ
ตองการถายทอดความรูทองถิ่น รวมทั้งจิตสํานึกในการอนุรักษการใชประโยชนจากพรรณไมใน
ชุมชนอยางยั่งยืนใหกับลูกหลานในชุมชนบานคีรีวง 3) การที่ครูเห็นความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรที่สรางจิตวิทยาศาสตรและมีความเชื่อมโยงกับทองถิ่น 4) การที่ครูสามารถ
นําขอมูล/ความรู/หลักสูตร/แผนการสอนไปปรับใช และการทําผลงานวิชาการ นอกจากนี้ อังควรา
วงษรักษา (2549) ไดศึกษาการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่
ไมไดมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาและจัดลําดับ
ความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไมไดมาตรฐานจากการประเมินภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งกําหนดแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่ไมไดมาตรฐานจากการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เหมาะสมดานผูเรียนคือครูควรมีความเขาใจในหลักสูตรให
ชัดเจนและมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางความสนใจใหกับนักเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สวนคือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ดังนี้
1) ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1) ควรสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อประเมินความ
สําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนา
จากผลการวิจัย พบวาการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนตามคาดัชนี PNImodified พบวา คาดัชนี PNImodified ของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในประเด็นมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนามีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified = 0.38)
ซึ่งถือเปนความสําคัญจําเปนในระดับสูง ดังนั้นผูบริหารจึงควรสนับสนุนใหดําเนินการในดานนีเ้ ปน
ลําดับแรก ๆ ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เชน สงเสริมใหครูนําปญหาที่เกิดจาก
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การจัดการเรียนการสอนมาทําการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อใหบุคลากรไดเขารับการอบรมดานการวิจัย
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง
1.2) ควรสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
จากผลการวิจัย พบวาการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เมื่อจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนตามคาดัชนี PNImodified พบวา คาดัชนี PNImodified ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมี
การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยงั่ ยืน มีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified = 0.36) ซึ่งถือเปนความสําคัญจําเปนใน
ระดับสูง ดังนัน้ ผูบริหารจึงควรสนับสนุนใหดําเนินการในดานนี้เปนลําดับแรกๆ ของการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา เชน พัฒนากระบวนการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงเสริมโครงการความรวมมือวิจัยที่
เนนความตองการของทองถิน่ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.3) ควรสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
จากผลการวิจัย พบวาการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เมื่อจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนตามคาดัชนี PNImodified พบวา คาดัชนี PNImodified ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็น
การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
(PNImodified = 0.36) ซึ่งถือเปนความสําคัญจําเปนในระดับสูง ดังนัน้ ผูบ ริหารจึงควรสนับสนุนให
ดําเนินการในดานนี้เปนลําดับแรก ๆ ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เชน สนับสนุนให
ครูนําผลการวิจัยที่ไดจากประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปน
ผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมีวิทยฐานะที่สูงขึน้ สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1.4) ควรสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
จากผลการวิจัย พบวาการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารวิชาการของ
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สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เมื่อจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนตามคาดัชนี PNImodified พบวา คาดัชนี PNImodified ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมี
การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
(PNImodified = 0.34) ซึ่งถือเปนความสําคัญจําเปนในระดับสูง ดังนัน้ ผูบริหารจึงควรสนับสนุนให
ดําเนินการในดานนี้เปนลําดับแรก ๆ ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เชน สนับสนุนให
มีเครือขายการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ดานการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
2) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ตอไป
2.1) ควรทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนจัดลําดับความตองการจําเปนการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี PNImodified
ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพั ฒนามีคาดัชนีความ
ตองการจําเปน (PNImodified = 0.38) ซึ่งอยูในความจําเปนระดับสูง ดังนั้นเพื่อใหการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนไดมีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลนั้นควร
จะมีการพัฒนารูปแบบการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนลําดับตอไป
2.2) ควรทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนจัดลําดับความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี PNImodified
ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified = 0.36)
ซึ่งอยูในความจําเปนระดับสูง ดังนั้นเพื่อใหการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
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เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนไดมีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลจึงควรจะมีการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเปนลําดับตอไป
2.3) ควรทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนจัดลําดับความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี PNImodified
ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน มีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified = 0.36) ซึ่งอยูใน
ความจําเปนระดับสูง ดังนั้นเพื่อใหการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสราง
การพั ฒนาที่ยั่งยื นได มีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
เปนลําดับตอไป
2.4) ควรทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนจัดลําดับความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี PNImodified
ของการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน มีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified = 0.34) ซึ่งอยูใน
ความจําเปนระดับสูง ดังนั้นเพื่อใหการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสราง
การพั ฒนาที่ยั่งยื นได มีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเปนลําดับตอไป
2.5) ควรทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนารูปแบบการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่น เชน โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาเอกชน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลยุทธ ซึ่งกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสภาพและบริบท
ที่คลายคลึงกันทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม ภูมิประเทศ จึงควรมีการวิจัยในสถานศึกษาสังกัดอื่น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
*************************************************
คําชี้แจง
1. การวิจัยครัง้ นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับกลยุทธการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน หมายถึง
แนวทางเชิงรุกในการบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ใน
แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผลประเมินผล
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม จึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
นางยุพา เวียงกมล เวียงกมล อัดโดดดร
นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน และครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรู แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณากรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมาย 9 ใน ชองที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. ตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูหัวหนากลุม สาระการเรียนรู
2. อายุ
นอยกวา 25 ป
25 – 29 ป
30 – 34 ป
35 – 39 ป
40 – 44 ป
45 – 49 ป
50 – 54 ป
55 ป ขึ้นไป
ชาย
หญิง
3. เพศ
4. ระดับการศึกษา
ต่าํ กวาปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. ประสบการณการทํางาน
5-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 – 30 ป
30 ปขึ้นไป
6. โรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
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ตอนที่ 2 สภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
คําชี้แจง 9 ขอใหทา นพิจารณาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกาเครื่องหมาย
ลงในชอง “สภาพที่เปนจริง” และ “สภาพทีพ่ ึงประสงค”
เกณฑคาระดับคะแนนในชอง “สภาพที่เปนจริง”
ระดับ 5 หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
สภาพที่ตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
เกณฑคาระดับคะแนนในชอง “สภาพทีพ่ งึ ประสงค”
ระดับ 5 หมายถึง
สภาพที่ควรจะเปนในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
สภาพที่ควรจะเปนในระดับมาก
สภาพที่ควรจะเปนในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
สภาพที่ควรจะเปนในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง
สภาพที่ควรจะเปนในระดับนอยที่สุด
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สภาพที่เปนจริง

ประเด็น
ก. การพัฒนาหลักสูตร
1.มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความรูและความตระหนักถึง
วิกฤตของการพัฒนา
2.มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. การจัดการเรียนการสอน
5.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาและพลัง
ความสามารถในการดํารงชีวิต
7. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
8. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
9.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความรวมมือ
10. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และการมี
สวนรวม
11. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
12.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม

สภาพ
ที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ประเด็น
13.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคูกับ
อัตลักษณทางวัฒนธรรม
14.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
15. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข
16.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน
17.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถในการรองรับของ
เสีย
18.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
19.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ระดับโลก
20.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
21.มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการปองกันมลภาวะ
22. มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย
ค.การวัดผลประเมินผล
23.มีการวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนในวิกฤต
ของการพัฒนา
24.มีการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห
และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน

สภาพ
ที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ประเด็น

สภาพ
ที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

25.มีการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห
และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
26.มีการวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การวิเคราะห
และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27.มีการวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักในวิกฤตของการ
พัฒนา
28.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
29.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
30.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 กิจกรรมการบริหารวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั ยืนที่โรงเรียนทําไดดีแลว มีดงั นี้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.2 กิจกรรมการบริหารวิชาการที่โรงเรียนควรปรับปรุงและทําเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจยั
เรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
_________________________________
คําชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของทาน
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.
กลยุทธก ารบริ ห ารวิชาการ หมายถึง แนวทางเชิ ง รุก ในการบริห ารวิช าการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผลประเมินผล
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นการสัมภาษณทั้งหมด
4 ประเด็น
4. ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณนี้ ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม จึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบแบบสัมภาษณ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงทีก่ รุณาตอบแบบสัมภาษณมา ณ โอกาสนี้
นางยุพา เวียงกมล เวียงกมล อัดโดดดร
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงในชอง และเติมขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ ______________________________________________________________
2. เพศ ชาย หญิง
3. อายุ ___________ ป
4. สถานภาพ ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
5. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา__________________________
ปริญญาโท สาขา__________________________
ปริญญาเอก สาขา_________________________
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงคการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประเด็นการสัมภาษณ
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดแข็ง จุดออน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
1.บุคลากร

2.การเงิน

3. วัสดุ/อุปกรณและ
เทคโนโลยี

4. การบริหารจัดการ

จุดออน
....................................................
....................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
....................................................
...................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….

จุดแข็ง
...................................................
...................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
....................................................
....................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
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1.2 โอกาส และภาวะคุกคามในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
1.บุคลากร

โอกาส
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
2.การเงิน
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
3. วัสดุ/อุปกรณและเทคโนโลยี .................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
4. การบริหารจัดการ
.................................................
................................................
………………………………….
…………………………………
………………………………….
………………………………….

ภาวะคุกคาม
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 จุดแข็ง จุดออน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
1.บุคลากร

2.การเงิน

3. วัสดุ/อุปกรณและ
เทคโนโลยี

4. การบริหารจัดการ

จุดออน
......................................................
......................................................
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
....................................................
...................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

จุดแข็ง
.................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
.................................................
................................................
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1.2 โอกาส และภาวะคุกคามในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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3. ดานการวัดผล ประเมินผล
1.1 จุดแข็ง จุดออน ในการวัดผล ประเมินผล เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
1.บุคลากร

2.การเงิน

3. วัสดุ/อุปกรณและ
เทคโนโลยี
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1.2 โอกาส และภาวะคุกคามในการวัดผล ประเมินผล เพื่อเสริมสรางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
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4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 จุดแข็ง จุดออน ในการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ปจจัยภายนอก
1.บุคลากร

2.การเงิน

3. วัสดุ/อุปกรณและ
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1.2 โอกาส และภาวะคุกคามในการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปจจัยภายนอก
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(ฉบับรางที่ 1)
ผูทรงคุณวุฒิ ...............................................................................................
กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(ฉบับรางที่ 1) เปนการกําหนดกลยุทธโดยการจัดลําดับการประเมินความตองการจําเปนของการ
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยนําขอมูลจาก
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครูหัวหนากลุมสาระกาเรียนรู มาวิเคราะหเปนสภาพแวดลอมภายใน แลวนําขอมูลจากการ
สัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาเปนสภาพแวดลอมภายนอก ดําเนินการแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค Modified Priority Needs
Index (PNImodified) ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย การบริหารวิชาการ 4
ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งแตละดานมีขอยอยดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตร 4 ประเด็น
ดาน การจัดการเรียนการสอน 18 ประเด็น ดานการวัดผลประเมินผล 4 ประเด็น และดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น เมื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับที่มีการตอบสนองรายคู
(dual response) มาวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ในสวนที่เปนขอมูล
สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสวนที่เปนขอมูลสภาพที่พึงประสงคของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานวณคาดัชนี PNImodified เพื่อระบุความตองการจําเปน (needs
identification) จากสูตร PNImodified = (I – D) / D และกําหนดใหคาดัชนี PNImodified ที่มีคามากกวา
คาดัชนี PNImodified เฉลี่ยของความตองการจําเปนในแตละกลุมผูระบุความตองการจําเปน เปนคาที่
แสดงถึงความตองการจําเปนตองพัฒนา และเรียงลําดับความสําคัญตามประเด็นความตองการ
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จําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนก
ตามมุมมองของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู โดยการเปรียบเทียบคาดัชนี PNImodified จากมากไปหานอย ซึ่งดัชนี PNImodified ที่มีคามาก
แปลวา มีความตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนี PNImodified ที่มีคา
นอยกวาและกําหนดใหตองมีผูใหขอมูลอยางนอย 1 กลุมระบุวา มีความตองการจําเปนพัฒนาผล
การประเมินความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน จากมุมมองของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม
สวนที่ 2 การจัดกลุมความตองการจําเปน ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยนําความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม มาจัดกลุมคาดัชนี PNImodified
โดยนําคาดัชนี PNImodified สูงสุดลบดวยคาดัชนี PNImodified ต่ําสุด นําระยะหางที่ไดมาจัดกลุมคา
ดัชนี PNImodified เปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ปานกลาง
และกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา
สวนที่ 3 การกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
1) ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยนําผลการจัดกลุมความตองการ
จําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนก
ตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุมซึ่งพิจารณาจากกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง กลุมที่มีคาดัชนี
PNImodified ปานกลางและกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา โดยกลุมที่มีคาดัชนี PNImodified สูง เปน
จุดออนของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธ
ที่จะขจัด/ลดจุดออน สําหรับที่มีคาดัชนี PNImodified ปานกลาง และที่มีคาดัชนี PNImodified ต่ํา จะ
เปนจุดแข็งของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธ
ที่จะเสริมจุดแข็ง แลวนํามาสังเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
2) ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห โอกาส ภาวะ
คุกคามของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม
มุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม โดยวิธีการวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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3) การวิเคราะห SWOT Analysis นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มาจัดทํา SWOT Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทํา SWOT
Matrix ในการวิจัยครั้งนี้ทําตามขั้นตอนของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2542) ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1) จุดแข็ง (Strength = S) วิเคราะหจากการประเมินความตองการจําเปนที่มี
คาดัชนี PNImodified ต่ํา จะเปนจุดแข็งของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม
เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะเสริมจุดแข็ง
3.2) จุดออน (W = Weaknesses) วิเคราะหจากการประเมินความตองการ
จําเปนที่มีคาดัชนี PNImodified สูง เปนจุดออนของความตองการจําเปนของการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จําแนกตามมุมมองของผูใหขอมูล 3 กลุม
เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอกลยุทธที่จะขจัด / ลดจุดออน
3.3) โอกาส (O = Opportunities) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหาแนวทางสงเสริมใหเกิด
โอกาส
3.4) ภาวะคุกคาม (T= Threats) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
(Content Analysis) ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม โดยหลีกเลี่ยงแนวทางที่จะ
กอใหเกิดภาวะคุกคาม
โดยจัดทําเปนตาราง SWOT Matrix ดวยการจับคู ดังนี้
1) จับคูจุดแข็ง- โอกาส (SO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุด หรือเรียกวา กลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความ
เจริญเติบโต (Stars)
2) จับคูจุดแข็ง- ภาวะคุกคาม (ST) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้เปน
กลยุ ทธ ที่ ใช จุ ดแข็ งเพื่อหลีกเลี่ ยงอุปสรรค หรือเรียกวา กลยุทธรักษาเสถียรภาพ ชะลอ
ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตตอไป
(cash cows)
3) จับคูจุดออน- โอกาส (WO) กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้ เปน
กลยุทธลดจุดออน หรือกลยุทธสงเสริม ปรับปรุง เรงรัดเพื่อสรางโอกาสในการขยายงานหรือสราง
ความเจริญเติบโตในอนาคต (question marks)
4) จับคูจุดออน- ภาวะคุกคาม กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับชองนี้ โดย
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เปนกลยุทธลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือเรียกวากลยุทธตัดทอนยุบเลิกควบกิจการ(dogs)
ดังแสดงในตาราง
ตาราง กลยุทธหลักและกลยุทธรองของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพลิกโฉมการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธรอง
1.1 กลยุทธระดมทุนสนับสนุนวิจัยของครูและนักเรียนเพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 กลยุทธจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของครูและนักเรียน
1.3 กลยุทธเสริมสรางเครือขายความเขมแข็งของการวิจัยเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน
2. กลยุทธวัดผลประเมินผลการ 2.1 กลยุทธวิจัยและพัฒนาการวัดผลประเมินผลดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 กลยุทธวัดผลประเมินผลงานโดยใชตัวชี้วัดผลงานดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3. กลยุทธปรับการเรียนการสอน 3.1 กลยุทธปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของผูเรียน
3.2 กลยุทธวิเคราะหเจาะลึกขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 กลยุทธแสวงหาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนา
พฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศน 4.1 กลยุทธวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชน
4.2 กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4.3 กลยุทธกระชับความรวมมือกับภาคีเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธหลักกลยุทธรองของการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับรางที่ 1)
1. กลยุทธหลัก
O เหมาะสม

O มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. กลยุทธรอง
O เหมาะสม

O มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอกราบขอบพระคุณ
นางยุพา เวียงกมล เวียงกมล อัดโดดดร
นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ศธ 0512.6(2771)/54- 2844

กรกฎาคม 2554
เรื่อง

ขอเชิญเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

สิ่งที่สง มาดวย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวย นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทั้งนี้นิสิตผูว ิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตโปรดเปนผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
เพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612
ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-3244
วันที่ สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน รองศาสตราจารย เอกชัย กี่สุขพันธ
ดวยนางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทัง้ นีน้ ิสิตผูวิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612
ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-2845
วันที่ กรกฎาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย อิศรางกุร ณ อยุธยา
ดวยนางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทัง้ นีน้ ิสิตผูวิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612
ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-2848
วันที่ กรกฎาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล
ดวยนางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทัง้ นีน้ ิสิตผูวิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612
ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-3143
วันที่ สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อาจารย ดร.พรทิพย อันทิวโรทัย
ดวยนางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทัง้ นีน้ ิสิตผูวิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612
ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-2847
วันที่ กรกฎาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อาจารย ดร.อุบลวรรณ หงษวิทยากร
ดวยนางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย
ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยทปี่ รึกษา ในการนี้ขอเชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย ทัง้ นีน้ ิสิตผูวิจยั จะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิตรวจดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ ศธ 0512.6(2771)/54- 2843

ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
กรกฎาคม 2554
เรื่อง

ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยและทดลองใชเครือ่ งมือ

เรียน
สิ่งที่สง มาดวย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวย นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา อยูในระหวาง
การดําเนินงานวิจยั วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่
สงเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ อาจารย ดร.
เฟองอรุณ ปรีดีดิลก เปนอาจารยที่ปรึกษา ในการนี้นิสติ มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล
และทดลองใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามสภาพปจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงคในการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กับผูบริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาของทาน ทั้งนีน้ สิ ิตผูวิจัยจะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนิสิตไดทําการเก็บขอมูลวิจัย
และทดลองใชเครื่องมือดังกลาวเพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โทร. 0-2218-2681-2 ตอ 612
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็น
สภาพปจจุบนั และสภาพที่พึงประสงคในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

รายการประเมิน
ก. การพัฒนาหลักสูตร
1.มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความตระหนักในวิกฤตของ
การพัฒนา
2.มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3.มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่สงเสริม
การพัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
4. มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีทักษะและการปฏิบัติที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. การจัดการเรียนการสอน
5.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ
7. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
8. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
9.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการแขงขันควบคูกับความ
รวมมือ
10. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสงเสริมพลังอํานาจ และ
การมีสวนรวม

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=6)
เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม
IOC
4
2
0
0.66

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

6

0

0

1.00

4

2

0

0.66

6

0

0

1.00

6

0

0

1.00

6

0

0

1.00

5

1

0

0.83

268
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=6)
รายการประเมิน
เหมาะ ไมแนใจ
ไมเหมาะสม
IOC
สม
11. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
5
1
0
0.83
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม
12.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
5
1
0
0.83
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมานฉันทของสังคม
13.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายควบคูกับอัต
ลักษณทางวัฒนธรรม
14.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
5
1
0
0.83
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนอยูและสุขภาพที่ดี
15. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความอยูดีมีสุข
16.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสมบูรณของระบบนิเวศน
17.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
5
1
0
0.83
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความสามารถในการรองรับของ
เสีย
18.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
5
1
0
0.83
และการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
19.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และตระหนักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาระดับโลก
20.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
21.การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อการปองกันมลภาวะ
22. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
6
0
0
1.00
และการปฏิบัติเพื่อการลดของเสีย
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รายการประเมิน
ค.การวัดผลประเมินผล
23.การวัดผลประเมินผลความตระหนักของผูเรียนใน
วิกฤตของการพัฒนา
24.การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
25.การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
26.การวัดผลประเมินผลความรูความเขาใจ การ
วิเคราะห และการปฏิบัติของผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27.การวิจัยเพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความตระหนักใน
วิกฤตของการพัฒนา
28.การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
29.การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
30.การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สรุป

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=6)
เหมาะสม
ไมแนใจ
ไมเหมาะสม
IOC
5
1
0
0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

6

0

0

1.00

6

0

0

1.00
0.89

สรุปในภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย พบวา คา IOC ได 0.8 ขึ้นไป จึงถือวา แบบสอบถามมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช
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ภาคผนวก ง
รายนามผูเชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ ผูอํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. อาจารย ดร.พรทิพย อันทิวโรทัย สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. อาจารย ดร.อุบลวรรณ หงษวิทยากร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การ
จัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย เอกชัย กี่สุขพันธ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก จ
รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการสัมภาษณ
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการสัมภาษณ
1. โรงเรียนบานไผ อําเภอบานไผ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
(มัธยมศึกษาในเขตเมือง)
2. โรงเรียนดงมันพิทยาคม อําเภอน้ําพอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 (มัธยมศึกษานอกเขตเมือง)
3. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 (ประถมศึกษาในเขตเมือง)
4. โรงเรียนชุมชนประชาสรรค อําเภอกุดชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธรเขต 2 (ประถมศึกษานอกเขตเมือง)
5. โรงเรียนบานนาจาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
(ขยายโอกาสในเขตเมือง)
6. โรงเรียนทาเสียวคันลึม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
(ขยายโอกาสนอกเขตเมือง)
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ภาคผนวก ฉ
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ (19 คน)
ผูอํานวยการโรงเรียน
1. ดร.ธงชาติ วงษสวรรค
โรงเรียนบางกะป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
2. นายกลาศักดิ์ จิตตสงวน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. ดร. ดํารง ศรีอราม
โรงเรียนบานซอยสอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
4. ผอ.ดร.มยุรีย แพรหลาย
โรงเรียนวัดขุมทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง เขต 1
โรงเรียนบานหวยโตก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดร.ภารดี คํามา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
ผูบริหารการศึกษา 8 คน
1. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร.พิษณุ ตุลสุข
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. นายสมยศ ศิริบรรณ
กรุงเทพมหานคร
4. ดร.พจน เจริญสันเทียะ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1
5. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
6. ดร.ธีรภัทร ประสมสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
7. ดร.สุวิทย มุกดาภิรมย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1
8. ดร.สุรชาติ มานิตย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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นักวิชาการ 6 คน
1. พระธรรมโกศาจารย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
6. ดร.ปญญา แกวกียูร
ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก ช
รายนามผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุม
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รายนามผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุม
ผูอํานวยการโรงเรียน
1. นายกลาศักดิ์ จิตตสงวน
2. ดร. ดํารง ศรีอราม
3. ดร.มยุรีย แพรหลาย

ผูบริหารการศึกษา 8 คน
1. นายสมยศ ศิริบรรณ
2. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
3. ดร.ธีรภัทร ประสมสุข
4. ดร.สุวิทย มุกดาภิรมย
5. ดร.สุรชาติ มานิตย

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
โรงเรียนบานซอยสอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดขุมทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง เขต 1

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

นักวิชาการ 3 คน
1. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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2. ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ที่อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนบุตรคนที่ 8 ในจํานวนพี่นอง 8 คน ของนายแสวง เวียงกมล
และนางกํ า มา เวี ย งกมล สํ า เร็ จ การศึ ก ษาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2) สาขา
ประถมศึ ก ษา ในโครงการคุ รุ ท ายาทรุ น ที่ 4 จากวิ ท ยาลั ย ครู เ ลย ในป พ.ศ. 2537 สํ า เร็ จ
การศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในปพ.ศ. 2542 เขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการ
จั ด การ และความเป น ผู นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในป
การศึกษา 2552 ปจจุบันรับราชการครู ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนพิพัฒน
ราษฎรบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1

