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Abstract
The purposes of this research were to studies factors and develop model of academic administration towards
excellence for schools under the local administration organization and construct manuals and evaluate the model
of academic administration towards excellence. The research methodology were use EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) for develop model and construct manuals and evaluate the model of academic administration
towards excellence for schools under the local administration organization.
The findings reveled that;
1. There were 4 factors the model of academic administration towards excellence for schools under the local administration organization by data analysis consisted of 1) Academic leadership 2) take and framework of school’s
academic 3) process of academic administration 4) participation of academic administration.
2. The result develop model of academic administration towards excellence for schools under the local
administration organization were use EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) research methodology were found
4 factors of model of academic administration towards excellence for schools under the local administration
organization divided to 19 core factors and 114 indicators. The opinion of administrator congruence in high and
highest level.
3. The opinion of expert and administrator for the manuals academic administration towards excellence for
schools under the local administration organization were congruence in high and highest level.
Keywords : Model of academic administration /Academic excellence

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
องค์กรรวมถึงการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) ในการพัฒนาและสร้างคูม่ อื น�ำไปสูร่ ปู แบบการบริหารงานวิชาการเพือ่ ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ 2) ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียน
3) กระบวนการบริหารงานวิชาการ 4) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
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2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พบว่า องค์ประกอบทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมทุกตัวบ่งชี้ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 19 องค์ประกอบหลัก 114
ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือหัวหน้างานวิชาการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมทั้งหมด อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด
3. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน
วิชาการมีความเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ความเป็นเลิศ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบที่
ส�ำคัญทัง้ ภายในและภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรงชีวติ โดยทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ การปรับ
เปลี่ยนที่รวดเร็วจ�ำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อม
ของคนในชาติ ใ ห้ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้เกิดความทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถ
แข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ นานาชาติ โ ดยพั ฒ นาคนไทยให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการด�ำรงชีวิต ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาไทย
ภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงมุง่ เน้นแก้ปญ
ั หา
และเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยผ่าน 6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ซึ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชี วิ ต
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะใฝ่ ดี
คิดวิเคราะห์มีการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนมี
จิตสาธารณะ รวมทั้งมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม และใฝ่
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง หากแต่ปจั จุบนั ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของไทยไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่เป็นไปตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จากรายงาน United Nations Development
Group (2013) เรือ่ ง The World We Want พบว่า ประชาชนเกือบ
600,000 คน ชี้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ การศึกษาที่
ดี แต่จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ World
Economic Forum (WEF) พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 1 ใน 6 ปัจจัย นั่นคือ
“การศึกษาขาดคุณภาพ” (ชรินรัตน์ พุ่มเกษม, 2557, หน้า 26)
ปัจจุบันแนวโน้มของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิน่ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ กรณีทอี่ งค์กร
ปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นเอง และกรณีโอนมาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
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จนท�ำให้ปีการศึกษา 2559 มีจ�ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 1,559 โรงเรียน
โดยสภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่มี
มาตรฐานด้านปัจจัยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ในขณะที่มาตรฐานด้าน
ผู้เรียนยังอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (ธีระ รุญเจริญ, 2554,
หน้า 29) จึงต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐาน
ด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของการศึกษา
เนื่องจากนโยบายระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และกระแสโลกยุ ค ใหม่ ใ นศตวรรษที่ 21
ประกอบกับได้มีข้อเสนอแนะให้เร่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นผู ้ เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เสนอแนะที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) ที่ ใ ห้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ
ยกระดับมาตรฐาน ด�ำรงรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการสู ่ ค วาม
เป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพือ่ สร้างคูม่ อื การปฏิบตั งิ านวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวคิดทฤษฎี

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ดังนี้
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพองค์การ
1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป
2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์
3. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย
4. รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น
5. แม่แบบการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
แนวคิดความเป็นเลิศของโรงเรียน
1. รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย
2. รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์
3. รางวัลความเป็นเลิศประเทศฮ่องกง
4. แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์และวอเตอร์แมน
5. การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
แนวคิดการบริหารงานวิชาการ
1. มิลเลอร์
2. เฟเบอร์และเชอร์รอน
3. แคมเบลล์ บริดเจส และไนสแตรนด์
4. โซลิแมน
5. เซอร์จิโอวานนิ และคณะ
6. สมิท
7. ออสติน และเรโนลด์
8. คิมบร็อป และนันเนรี
9. ฮอยและมิสเกล
10. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
11. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
12. กมล สุดประเสริฐ
13. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
		 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่
		 1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูล ได้มา
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน
12 คน
		 1.2 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้มา
โดยวิธกี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน
17 คน

		 1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน
9 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
		 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการจากแนวคิด
ต่อไปนี้
			 2.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์การ
			 2.1.2 ความเป็นเลิศของโรงเรียน
			 2.1.3 การบริหารงานวิชาการ
		 2.2 องค์ประกอบที่ส�ำคัญของกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
			 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
		
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการ
ในโรงเรียน
		
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ
		
องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศ
ของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร
และใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล
ต่างๆ น�ำมาสร้างเป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การปฏิบัติได้จริง

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศ
ของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้องค์ประกอบหลัก
4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.1 การจั ด องค์ ก ารเพื่ อ การเรี ย นการสอน โดยก�ำหนด
โครงสร้ า ง สายบั ง คั บ บั ญ ชาหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
จัดบุคลากรครบต�ำแหน่งตามโครงสร้างองค์การอย่างเหมาะสม
จัดท�ำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานวิชาการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา และ
วิเคราะห์ภาระงาน ออกแบบงานจัดโครงสร้างครอบคลุมภารกิจงาน
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1.2 การก�ำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษา โดยวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นขององค์ ก าร
ก�ำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์อย่างชัดเจน
เปิดโอกาสให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เผยแพร่ขา่ วสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ โรงเรี ย นให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทราบ ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ กรรมการสถานศึ ก ษาและผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
จัดระบบสารสนเทศพื้นฐานง่ายต่อการใช้งาน และก�ำหนดตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ
1.3 การพัฒนาระบบงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการ
ท�ำงานเป็นทีม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ พัฒนาระบบ
งานบุคลากร และก�ำหนดกระบวนการ พัฒนางานวิชาการอย่างเป็น
ระบบ
1.4 คุณลักษณะการเป็นผู้น�ำสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาควรอุทิศตนในการปฏิบัติงานสร้างความศรัทธา ความ
เชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายเป็นที่ยอมรับ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นคง
ทางอารมณ์ มีทักษะในการประสานงานกับทุกฝ่ายให้ด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจพื้นฐานผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงาน
ตามความเหมาะสม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา ปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ
ทฤษฎีทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการใน
โรงเรียน ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยยึดหลักสูตรสถาน
ศึกษา ติดตาม นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และตรวจสอบ
ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยศึกษาวิเคราะห์
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จัดท�ำแผนงานโครงการของโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
โดยออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม
2.3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยส�ำรวจแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปทราบ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
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และภายนอกในการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
ติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
2.4 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
โดยศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นในการใช้สอื่ และเทคโนโลยี
ส่งเสริมให้ครูผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือ
กั บ ทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด หาสื่ อ เพื่ อ ใช้ ใ น
การเรียนการสอน จัดเก็บสื่อเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
ใช้งาน และประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม
2.5 การนิเทศการศึกษา โดยจัดท�ำแผนงานโครงการนิเทศ
งานในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศการศึกษา
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ครู ในการนิเทศการ
ศึกษา ประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา และน�ำผลการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2.6 การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก�ำหนดให้ครู
ท�ำวิจัยในชั้นเรียน สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจัย
ในชั้นเรียน ก�ำหนดมาตรฐานในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ติดตามผล
การวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
2.7 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวางแผน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ก�ำหนด
เกณฑ์การประเมินตามตัวชีว้ ดั ของ สมศ.สร้างความเข้าใจให้บคุ ลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทาง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ปรับปรุงพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท�ำสรุป
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.8 การแนะแนวการศึกษา โดยจัดท�ำแผนงานโครงการ
แนะแนวในสถานศึกษาอย่างชัดเจน จัดระบบการแนะแนวทาง
วิ ช าการในสถานศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแนะแนวของ
สถานศึกษาด�ำเนินการแนะแนวการศึกษา ประสานงานกับหน่วย
งานอื่นในการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้
บุคลากรในการบริการแนะแนวการศึกษา จัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามและ
ประเมินผลการแนะแนวการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือ
ข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวสถานศึกษา
2.9 การวั ด ผล ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการเรี ย น
โดยก�ำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน จัดท�ำคู่มือ และก�ำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ใน
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และจัดระบบการ
เทียบโอนผลการเรียนที่สอดรับกับทุกสถาบันการศึกษา

ด้วย

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบ

3.1 แนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการ โดยการก� ำ หนด
เป้ า หมายงานวิ ช าการ จั ด อั น ดั บ ความส� ำ คั ญ ของเป้ า หมาย
การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน การก�ำหนดระยะเวลา ก�ำหนด
งบประมาณทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนิน
งาน และก�ำหนดโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ
3.2 การน�ำแผนงานวิชาการไปปฏิบัติ โดยจัดประชุมทุก
ระดับเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ วางแผน การประชุมอย่าง
ชัดเจน ชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามแผนให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
ก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานวิชาการที่
เป็นรูปธรรมลงสู่การปฏิบัติ
3.3 การตรวจสอบ ประเมินผลงานวิชาการ โดยวางกรอบ
การประเมินงานวิชาการร่วมกัน จัดหา/จัดท�ำเครือ่ งมือในการด�ำเนิน
งานวิชาการ เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล
แปลความหมาย และตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมินงาน
วิชาการร่วมกัน
3.4 การน�ำผลประเมินมาปรับปรุงงานวิชาการ โดยน�ำเสนอ
ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท�ำรายงานผลการประเมิน
เผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทราบ น�ำผลการประเมินไปใช้ และจัด
ท�ำข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั
องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย
4.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
ศึกษา โดยรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ก�ำหนดทิศทาง
แนวทางการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดแหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา
4.2 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
โดยออกแบบการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ส�ำรวจความต้องการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายถึงประเด็น
ที่ค้นพบในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งรูปแบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย น สั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ที่ส�ำคัญ 4 ด้าน คือ ภาวะผู้น�ำ
ทางวิ ช าการ ภารกิ จ และขอบข่ า ยงานวิ ช าการในโรงเรี ย น

กระบวนการบริหารงานวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
งานวิชาการ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการบริหาร
งานวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศ เพราะท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และหัวหน้างานวิชาการ ตลอดจนครูที่ด�ำเนินงานด้านวิชาการได้
เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถน�ำผลการบริหารงาน
วิชาการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบอภิปรายได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ จากการวิจัย
พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม และตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกันมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการก�ำหนดทิศทาง
นโยบาย เป้ า หมาย และแนวทางการจั ด การศึ ก ษา และด้ า น
คุณลักษณะการเป็นผูน้ ำ� สถานศึกษา เนือ่ งจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการจะสามารถก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน รู้และเข้าใจระบบงาน พร้อมทั้งให้ค�ำ
แนะน�ำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
งานในทุกขัน้ ตอน สอดคล้องกับ วิเศษ ชาวระนอง (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนค�ำสร้อย
พิทยาสรรค์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่สุดในการสร้าง
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เพราะ
ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ คือ การท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึ ก ษาเป็ น การประชุ ม วางแผนอนาคตของโรงเรี ย นเพื่ อ สร้ า ง
วิสยั ทัศน์ของการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Miskel
(2001) ที่ว่าผู้น�ำต้องมีความสามารถในการท�ำงานจนเป็นที่ยกย่อง
ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น�ำที่ท�ำให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจและ
ต้องสามารถท�ำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown (2000, p. 5) พบว่า
ประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�ำองค์การมีส่วนส�ำคัญมาก
ที่สุด
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการใน
โรงเรียน มีความคิดเห็นว่าทุกตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม และตัวบ่งชี้
ทีม่ คี วามเหมาะสมสอดคล้องกันมากทีส่ ดุ ทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับธาดา อักษรชื่น
(2556) ได้ศึกษางานวิจัยกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษา
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่า กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน
โสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย การพัฒนา
คุ ณ ภาพครู แ ละบุ ค ลากร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน
การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ Sowell (1996, p. 5) กล่าวถึงหลักสูตรว่า
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คือ อะไรก็ได้ที่น�ำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก�ำหนดไว้
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ Collin (2003, p. 33-A) กล่าวว่า
การนิเทศเป็นกระบวนการส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนได้ดี โดยจากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากอันเป็นผลมาจากการให้ความช่วย
เหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูผสู้ อน ดังนัน้ การนิเทศภายใน
จะช่วยเปลีย่ นพฤติกรรมการสอนของครูให้พฒ
ั นาขึน้ และMingucci,
Monica Marcolin (2002, Abstact) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผลการวิจัย
พบว่า ครูมีความมั่นใจตนเองในความเป็นครูมืออาชีพรู้จักตนเอง
มากขึ้ น และเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการเป็ น นั ก วิ จั ย ครู เข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพร้อมที่จะปรับปรุงการสอนของตน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ มีความ
คิ ด เห็ น ว่ า ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค วามเหมาะสม และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกันมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ การน�ำแผนงาน
วิชาการไปปฏิบัติ และด้านการตรวจสอบประเมินผลงานวิชาการ
ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ (2556, หน้า 229) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำต�ำบลให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนที่
ประสบความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาได้นำ� ระบบวงจรคุณภาพตาม
รูปแบบของเดมมิ่ง (Demming cycle) หรือวงจร PDCA มาใช้ใน
การบริหารอย่างมีระบบของโรงเรียนโดยการวางแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี การมอบหมายและลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้ การก�ำกับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการที่ด�ำเนินการ และการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น
ซึ่ง Lewis and Douglas (1994, p. 57) อธิบายว่า ในการท�ำงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จตามแนวคิดของไฟเกนบอม นั้น ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการท�ำงานขององค์ประกอบอย่างน้อย 9 ตัว เรียกว่า
“Concept 9 M’s” ได้แก่ การตลาด (Market) การเงิน (Money)
การจัดการ (Management) บุคลากร (Men) แรงจูงใจ (Motivation) วัสดุ (Material) เครื่องมือและเครื่องจักร (Machines and
Mechanization) วิธกี ารให้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัย (Modern information
method) และการยึดความต้องการของสินค้า (Mounting product requirement) ผลการวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลความ
เป็นเลิศประเทศฮ่องกง (HK) มีเกณฑ์การให้รางวัล 4 ด้าน ในด้าน
การจัดการและการจัดองค์กร สถานศึกษาต้องจัดท�ำแผนพัฒนาการ
ศึกษาและยุทธวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สนองความ
ต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง สามารถใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งจุดอ่อน และสอดคล้องกับ Hoy and Miskel (2001)
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ที่พบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัย 2) ด้านกระบวนการ และ
3) ด้านผลที่ได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและยังได้ให้ข้อเสนอ
แนะอีกว่าแนวปฏิบัติที่ดีควรอธิบายสภาพหรือแนวทางกว้างแต่จะ
ไม่ระบุรายละเอียดมากเกินไป
องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค วามเหมาะสม และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกันมากทีส่ ดุ ทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ การส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับจันทร์พิมพ์
วงศ์ประชารัตน์ (2556) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จของ
การบริหารในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็ น ฐานที่ เ น้ น ความเป็ น อิ ส ระและการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการท�ำงานทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้ก็
จะเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและการ
บริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึง่ Austin and Reynolds (1990)
พบว่า ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้องประกอบด้วยการ
บริหารงานวิชาการที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ คือ 1) การจัดระบบของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 2) การพัฒนาบุคลากรด้านการสอน
3) การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 4) ความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่ได้รับการยอมรับ 5) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง 6) การวางแผนร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�ำแนวทางที่ค้นพบจากงานวิจัย
เพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ตามแนวทางดังนี้
1. ควรศึกษาบริบทจุดเด่นของสถานศึกษาเพือ่ น�ำมาพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ท� ำ ให้ ท ราบข้ อ มู ล สารสนเทศใน
การน�ำมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาสร้างความรักความผูกพันในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน ระหว่าง
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่

วิเศษ ชาวระนอง. (2558). รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนค�ำสร้อยพิทยาสรรค์ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 22. ดุษฎีนพิ นธ์ปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
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