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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตัวช้ีสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ตรวจสอบความสอดคล้องตัวช้ีวดัสมรรถนะ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อมลูเชิงประจักษ์ 3. น าเสนอแนวทางการประเมนิสมรรถนะ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจยัพบว่า 1) ตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ 14 ตัวช้ีวัด 2) การตรวจสอบความตรงโครงสร้างเชิงเส้น
ของโมเดลตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิง
ประจักษ์ 3) แนวทางการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามตัวช้ีวดัที่
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1. develop competency indicators of academic 
leadership of school administrators on the 21st century student learning management in 
schools under the Bangkok Metropolitan; 2. verify those competency indicators with empirical 
data; and 3. propose academic leadership competency evaluation guidelines of school 
administrators on the learning management. A sample of 280 was randomly selected from 
administrators of those schools. An interview form, a questionnaire and an evaluation form 
were used for data collection. The data was analyzed in terms of percentage, mean, standard 
deviation, and confirmatory factors analyses. The findings revealed as follows. 1) There were 
three competency aspects and 14 indicators of school administrator academic leadership for 
the mentioned learning management. 2) Testing of linear structural relationship showed the 
model was valid and consistent with the empirical data. 3) As for the guidelines, based on the 
competency indicators, the developed indicators for evaluation of academic leadership 
competency of school administrators on the learning management were considered to be 
suitable at the high level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน และเพื่อการพัฒนาโรงเรยีนให้มี
ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย จ าเปน็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งหมดในโรงเรยีนผนึกก าลังเป็นหนึ่งเดียว ประสานสัมพันธ์
ให้มีพลัง ผลักดันให้เกิดการปฏริูปทั้งโรงเรียน บุคคลที่มีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงดัง
กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ใหร้่วมกันจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาติ ให้ประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญพบปญัหาหลายประการ คอื  
(The Secretariat of the Council of Education, 2013) ปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยรวมแล้ว
คะแนนต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งปัญหามาจากหลายปัจจัยทีส่ าคัญคอื การขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการบริหารทั้งดา้นวิชาการ การเรียนการสอนยังเป็นระบบบรรยายให้ท่องจ าที่ล้าหลัง การสนับสนุน
งบประมาณ และก าลังคนท่ีเพียงพอในการประเมินสภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคญัอย่างยิ่งในหลายๆ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อคณุภาพการจัดการศึกษาไทย เนื่องจากผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่จะสรา้งบรรยากาศและ
สภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาการสร้างสรรค์คณุภาพ การเรียนการสอน ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการบริหารงาน
ด้านวิชาการ ท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องหลักสูตรและการปฏริูปการศึกษา บทบาทผู้บริหารจึงเป็นบทบาท
ที่ละเอียดอ่อน และมีความส าคัญ ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถกระตุ้นและเสริมสร้างทั้งด้าน
วิชาการ ด้านขวัญและก าลังใจส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความกระตือรือร้น ท างานเพื่อนักเรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 การก้าวเข้าสูศ่ตวรรษที่ 21 ซึ่งด าเนินมากว่า 15 ปี มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการเรียนรูม้าอย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่จ าเป็นต้องปรับวิธีการจดัการเรียนรูเ้พื่อตอบสนองความเปลีย่นแปลงท่ี
เกิดขึ้น ท้ังยังต้องเตรียมการเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมของ
ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการคาดการณ์ถงึความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสาร ท่ีมีส่วนส าคญัที่จะท าใหว้ิถีการ
ด าเนนิชีวิตของผู้คนในโลกนี้เปลีย่นแปลงไป การจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมและพัฒนาให้ผูเ้รียนเป็นเด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีความสุข ซึ่งเป็น
ลักษณะของเด็กไทยท่ีชาตติ้องการ เมื่อเติบโตเป็นเยาวชนไทย คนไทยก็จะเติบโตด้วยการเป็นคนเก่งคิด เก่งงาน 
เก่งคน เก่งเรียน อันเป็นก าลังของชาติ (Dejakupt, P. & Yindeesuk, P., 2015) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
ภาวะผู้น าทางวิชาการในการน าใหค้รูและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องไดร้่วมมอืกันสร้างสรรค์แนวทางและการด าเนินการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุถึงคุณภาพที่ต้องการได้ 
 ภารกิจท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องน าพาองค์กรก้าวสู่ยุคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21และการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ ดังกล่าวแล้วนั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตระหนักถึงภารกจิด้านการบรหิารงาน
วิชาการเป็นอันดับแรก เนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา ผู้บริหารทุกคนควรจะรับผิดชอบ เป็น
ผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นกัเรียนใน
ด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทุกคนท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลกัสูตร การ
จัดโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ซึ่งข้ึนอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน า
หลักสตูรไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งาน
ห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลจุุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสรมิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
นอกจากการสนับสนุนให้จัดการศกึษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ มผีลการ
ประเมินท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับนานาชาติแล้ว ยังต้องสนับสนุนให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง
ของกระแสสังคมโลกได้อย่างมั่นใจ พร้อมเข้าสูส่ังคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายช่วย
สนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความหลากหลาย ตอ่เนื่อง ร่วมสร้างประสบการณ์ตรง เปิด
โอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้และปฏบิัติจริง (The Bangkok Bureau of Education, 2015) อีกทั้ง
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างจากเมืองอื่น ท่ีควรต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาที่มีบริบทเฉพาะ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มสีมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 ตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบรหิารโครงการ หรือบริหารองค์การ
ในทุกระดับ ท้ังองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ หรือตัวช้ีวัด คือ ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือน
เป็นเครื่องมือวัด หรือตัวช้ีบอก ถึงกระบวนการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้มากน้อยเพียงไร และการบริหารงานท่ีขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวช้ีวัดที่ไม่เหมาะสมจะท าใหผู้้บริหารไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความล้มเหลวของการด าเนินงานไดด้ังนั้นในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงการหรือตามภารกิจของ องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดให้
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ชัดเจน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกีย่วข้อง และผลที่ได้จากการด าเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันตอ่เหตุการณ์หรือใช้ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป  
 ด้วยเหตผุลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัย เพื่อพัฒนาตวัช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่จะส่งผลให้
การบริหารคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษาในการจัด 
การเรยีนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
            3. เพื่อน าเสนอแนวทางการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น 
    

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบยีบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมลูเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) การศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาตัวช้ีวัด ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย 2) การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ เกี่ยวกับตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้
กรอบแนวคิดเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดภารกิจของโรงเรยีน 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน และ 3) การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ทางการ
สอนและการวิจัยเกีย่วกับการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น โดยการน าผลจากการวิจัยในส่วนท่ี 1 ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ จัดท าร่าง
แบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบคณุภาพแบบสัมภาษณ์ โดยการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธี
สัมภาษณ์ซ้ า (Best. 1981, quoted in Kitpreedaborisoot, B., 1999) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา   
 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความสอดคล้องตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผูน้ าทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กับข้อมลูเชิงประจักษ์ ในข้ันตอนน้ี
เป็นการสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร การสอบถามความคิดเห็นใช้กรอบแนวคิด
เบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
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ผู้เรยีน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรงุเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก าหนดภารกิจ
ของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรยีนการสอน และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลในการวิจัยกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ านวยการโรงเรยีน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 280 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ที่  Hair, et al. (2010) เสนอ
ให้ใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 10-20 หน่วยต่อ 1 พารามิเตอร์ ในการวิจยัครั้งนี้มีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า 14 พารามเิตอร์ ผู้วิจยัใช้ตัวอย่างจ านวน 20 หน่วยต่อ 1 พารามิเตอรด์ังนั้นขนาดของตัวอย่าง จึงมี
จ านวน 280 คน หลังจากนั้นด าเนนิการสุ่มอยา่งง่ายจาก ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
437 คน เพื่อสอบถามความคิดเหน็ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน ประมาณ ค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ตรวจสอบด้านความตรง (validity) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67- 
1.00 เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้สถติิในการวเิคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์คา่สถิติพื้นฐาน ค่าสถิติที่บ่งบอกความเหมาะสม ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
 ขั้นตอนท่ี 3 การน าเสนอแนวทางการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น ในขั้นตอนนี้
ด าเนินการ โดยน าข้อมลูจากท้ังสองขั้นตอนมาสังเคราะห์และน าเสนอแนวทางการประเมิน ด้วยการสร้างคู่มือ
การประเมินที่ระบุแนวทางการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ตามตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น และประเมินคู่มือโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 5 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ยและคา่ร้อยละ แล้วด าเนินการทดลองประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับผู้บริหารสถานศกึษา
จ านวน 5 คน  
 

สรุปผลการวจิัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิเพื่อศึกษาตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 14 ตัวช้ีวัด คือ 1.ด้านการก าหนดภารกจิ
โรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ 1) การพัฒนาการเรียนรู้ 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาผูเ้รียน            
4) การประกันคณุภาพ  2. ด้านการจัดด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือ 1) การพัฒนา
หลักสตูร 2) การบริหารจดัการหลกัสูตร 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจัดระบบการประเมินการเรียนรู้   
5) การจัดระบบการนิเทศภายใน 3. ด้านการส่งเสรมิบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด คือ 1) การเสริมสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรยีน        
3) การพัฒนาวิชาชีพครู 4) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 5) การพฒันา
โรงเรียนใหเ้ป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน   
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิาร
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรุงเทพมหานครกับข้อมลูเชิงประจักษ์ 
ปรากฏผลดังนี ้ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง แสดงผลการตรวจสอบความตรงโครงสร้างเชิงเสน้
ของโมเดลสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
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21 สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของค่าสถิติวัด
ความกลมกลืนของโมเดล ทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีคา่ Chi-Square เท่ากับ 54.08, df เท่ากับ 53, 
P-value เท่ากับ 0.43302, RMSEA เท่ากับ 0.009, GFI เท่ากับ 0.97, AGFI เท่ากับ 0.95  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่อง แสดงผลการตรวจสอบความตรงโครงสร้าง  เชิง
เส้นของโมเดลตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์
ของค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล เป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่า  
 ผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังนี ้ในภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดสมรรถนะการ
จัดการดา้นการเรียนการสอน (INSTM) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด รองลงมา คือ สมรรถนะดา้นการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรยีน (SCHMA) และสมรรถนะด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
(ACDSCP) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดแต่ละสมรรถนะ พบว่า ตัวช้ีวัดสมรรถนะการ
จัดการดา้นการเรียนการสอน (INSTM) ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด โดยทีต่ัวช้ีวัดด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่า
น้ าหนกัองค์ประกอบมากที่สดุ คือ 0.92 รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการหลักสตูร และตัวช้ีวัดด้าน
การจัดระบบการประเมินการเรยีนรู้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.90 เท่ากัน  ตัวช้ีวัดด้านการจัดระบบนิเทศ
ภายใน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.87 ส่วนตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาหลักสูตร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด 
คือ 0.85 ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (SCHMA) ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด พบว่า 
ตัวช้ีวัดด้านการประกันคณุภาพ มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบมากทีสุ่ด คือ 0.91 รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดด้านการ
พัฒนาครู และตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาผู้เรยีน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 เท่ากัน และตัวช้ีวัดด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สดุ คือ 0.73  และ ตัวช้ีวัดสมรรถนะดา้นการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (ACDSCP) ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดด้านการสร้างวฒันธรรม
การเรยีนรู้ในโรงเรียน มีคา่น้ าหนกัองค์ประกอบมากที่สดุ คือ 0.92 รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ครู มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.86 ตัวช้ีวัดด้านการเสริมสรา้งบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.83 ตัวช้ีวัดด้านการเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.81 ตามล าดับ และตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน มีคา่น้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.60  
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ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น า 
 ทางวิชาการของผู้บริหารในจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

 ตอนท่ี 3 การน าเสนอแนวทางการประเมิน ตามตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการในการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยน าเสนอแนว
ทางการประเมินด้วยการสร้างคู่มอืการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยคู่มือประกอบด้วยแนวทางการประเมิน 
ดังนี ้1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) หลักการประเมิน 3) สมรรถนะและตัวช้ีวัด 4) แนวทางการประเมิน ซึ่ง
ประกอบด้วย เครื่องมือการประเมนิ วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และการรายผลการประเมิน และ       
5) บทบาทของผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน ส าหรับผลการประเมนิสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูตัวช้ีวัดสมรรถนะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในการส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร น าเสนอข้อวิจารณต์าม
องค์ประกอบของสมรรถนะและตวัช้ีวัดในแต่ละสมรรถนะ ดังน้ี 
  สมรรถนะด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน จากการวิจัย พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุด คือ ตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินงานของผู้บริหารในการก าหนดแนวทาง การปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลติและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา โดยทีผู่้บริหารได้ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เป็นอันดับสูงสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
57

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ก าหนด เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรปุในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่สถานศึกษาก าหนดไว้ และน าข้อมลูที่ไดไ้ปพัฒนา ปรับปรุงต่อไป ซึ่งการด าเนนิการ
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่เป็นระบบที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้มปีระสิทธิภาพส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Harrington & Mathers, 1991, quoted in Khiewsri, P., 2017) ที่กล่าวถึงการ
ประกันคณุภาพไว้ว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไดร้ับการวางแผนและจัดระบบแล้วในกระบวนการบริหารคณุภาพที่
ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะได้คณุภาพตามที่ก าหนดไว้ และ Khiewsri, P. (2017) ที่กล่าวว่าคุณภาพเปน็การ
ด าเนินการตามมาตรการ หรือระบบท่ีสร้างความมั่นใจ พึงพอใจ ประทับใจต่อสังคมว่าสถานศึกษาท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน สามารถจดัการศกึษาอย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
นอกจากน้ี Sinthurawech, S. (1997) กล่าวว่าการประกันคณุภาพการศึกษา ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ 
ดังนี้ 1) ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุลักษณะต่างๆ ครบตามความคาดหวังของหลักสูตร           
2) ประชาชน จะเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ว่าแตล่ะแห่งมีคณุภาพ
การศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน 3) หน่วยงานต่างๆ สามารถผูส้ าเรจ็การศึกษาเข้าท างานด้วยความมั่นใจ   
4) สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และ 5) สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาท่ี
ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่ก าหนด มีระบบบริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน 
ท างานเป็นทีม และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Srithong, C. 
(2008) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติจริงและบทบาทท่ีคาดหวังในการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน ตามการรบัรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีพบว่า ด้านที่อยู่ในระดบัมาก คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา    
 สมรรถนะด้านการจดัการดา้นการเรียนการสอน จากการวิจัย พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นการด าเนินงานของผู้บริหารในการร่วมมือกันในการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความเปลีย่นแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Taba (1962) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเอกสารที่เขยีนขึ้น โดยประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสตูร
เป็นกระบวนการวินิจฉัย (diagnosis) และตดัสินใจ (decision) เกี่ยวกับองค์ประกอบเหลา่นั้น การพฒันา
หลักสตูรตามแนวคิดของ Taba ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวินิจฉัยความ
ต้องการ (diagnosis of needs) การศึกษาความต้องการเป็นสิ่งที่มีความส าคญัเป็นอันดับแรก ผู้พัฒนาหลักสตูร 
(ครู) จะต้องวินิจฉัยประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจของผู้เรยีนเพื่อมาก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร   
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (formulation of objectives) เมื่อทราบความต้องการของผู้เรยีนหรือของสังคม
แล้ว  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะใช้ก าหนดเนื้อหาว่าจะมีความ
เฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 3) การเลือกเนื้อหา (selection of 
content) ผู้พัฒนาหลักสูตรเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาให้ผู้เรียนศึกษาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหาท่ี
เลือกมานั้นจะต้องมีความตรง (validity) ตามวัตถุประสงค์และมีนัยส าคัญ (significance) ต่อผู้เรียน 4) การจัด
องค์ประกอบของเนื้อหา (organization of content) เนื้อหาท่ีคดัเลือกมาได้นั้น  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องน ามา
จัดเรยีงล าดับ (sequence) โดยใช้เกณฑ์หรือระบบบางอย่าง ท้ังยังจะต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงและการเน้น 
(focus) ให้เหมาะกับวัตถุประสงคท์ี่จะสอนและระดับของผู้เรียน 5) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
(selection of learning experiences) ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องพจิารณาเรื่องของการจัดเรียงล าดับ
ประสบการณ์  และจะต้องเลือกวธิีการจัดการเรยีนการสอนที่จะสรา้งประสบการณเ์กี่ยวกับเนื้อหาตาม
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วัตถุประสงค์ 6) การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรยีนรู้  (organization of learning 
experiences)  การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรยีนรู้ ผูพ้ัฒนาหลักสตูรจะต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์
การสอนที่ส าคัญคือการพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์ (strategic of concept attainment) และค านึงถึง
ค าถามส าคญั ได้แก่ จะท าอย่างไรให้เนื้อหาสาระสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน และจะ
ท าอย่างไรให้การจัดประสบการณ ์การเรียนรู้สอดคล้องและตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และ     
7) การวินิจฉัยว่าสิ่งท่ีจะประเมิน คืออะไรและจะใช้วิธีการและเครื่องมือใดในการประเมิน (determination of 
what to evaluate and of the ways and means of doing it) นักหลักสตูรจะต้องประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจะต้องตอบค าถามว่า จะประเมินคณุภาพของการเรียนรูท้ี่เกิดขึ้น
ได้อย่างไรและจะใช้เครื่องมือและวิธีการใดในการประเมิน ทั้งนี้ (NCREL, 2003, quoted in Pitipontapin, S. 
2015) ได้กล่าวถึงการจัดหลักสูตรที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจาก
บุคลากรทางการศึกษาทุกๆ ฝ่ายในสถาบันการศึกษา ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องควรเข้าใจหลักส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสรา้งจุดเน้นของทักษะที่เหมาะสมกบับริบทของชุมชน เพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายใน
การเรยีนรู้ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งยังจ าเป็นต้องพิจารณาผลการวจิัยและ
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นอย่างเต็มศักยภาพ 
อย่างไรก็ตามการผลักดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาด้วยการสร้างหลักสูตรจะส าเรจ็ได้ จ าเป็นต้องมี
การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนรู้ ซึ่งสามารถท าไดห้ลายช่องทาง เช่น การวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการ
ประสบความส าเรจ็ในทางปฏิบัติ การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ การสร้างแหล่งเรียนรู้ การ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากน้ีผู้บริหารยังให้ความส าคญักับกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ซึ่งครูเป็นบุคคลส าคญัที่สุดใน
การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน และผูบ้ริหารส่งเสรมิให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสูงสุดเท่ากัน ทั้งนีอ้าจเนื่องจากการน าหลักสตูรไปใช้เป็น
กระบวนการส าคญัในการท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือเพื่อประกอบอาชีพ ครูซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสตูร  
จึงเป็นบุคคลทีผู่้บริหารให้ความส าคัญโดยมีการด าเนินน าหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นกระบวนการ ซึ่ง Beauchamp 
(1975) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักสตูรไปใช้ไว้ว่า สิ่งแรกท่ีควรท า คือ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ครู
ผู้น าหลักสูตรไปใช้มีหน้าที่แปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โดยใช้หลักสตูรเป็นหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน สิ่งท่ี
ควรค านึงถึงในการน าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผลตามเป้าหมาย คือ ครผูู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสตูร และ
ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการให้เกดิผลส าเรจ็ได้  
 ส่วนการที่ผู้บริหารส่งเสริมใหจ้ัดกจิกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อพัฒนาทกัษะการเรยีนรู้ของนักเรยีนนั้น 
อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ
ส่งเสริมให้มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังที่ Thirapo, P. (2000) ที่กล่าวถึงกิจกรรมเสริม
หลักสตูรไว้ว่า เป็นกิจกรรมตา่งๆ ที่โรงเรียนจดัขึ้น โดยความสมัครใจของนักเรียนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
เพื่อมุ่งส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตามความถนดัและความสนใจของนักเรียน ตลอดจนความ
บันเทิงหรือนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสยั โดย
มุ่งเน้นและสนับสนุนให้นักเรียนไดป้ระกอบกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิตท างานร่วมกัน 
ปรับตัวเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ Akaraborworn, T. (2002) ที่กล่าวว่า กิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรเป็นการกระท าเพื่อการเรยีนรู้ของนักเรียนท่ีจัดขึ้นนอกเวลาเรียนตามปกติของช้ันเรียน โดยผู้เรียนเป็น
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ผู้ด าเนินการด้วยตนเองและมีครเูป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนตาม
หลักสตูรให้กว้างขวางยิ่งข้ึน สนองความสนใจและความถนัด พัฒนาความสามารถพิเศษ ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ ช่วยฝึกอุปนสิัยของผู้เรียนให้เหมาะกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยและให้ประสบการณ์อันจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันจริง นอกจากนี ้กิจกรรมเสรมิหลักสูตรยังมีความส าคญั ดังนี้ (Kongtiang, S., 1997) 1) ช่วย
ส่งเสริมนักเรียนได้ท างานร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน และการให้ความร่วมมือเป็นก าลัง
ส าคัญ 2) ช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในการท างานร่วมกัน ช่วยฝึกนิสัยทีด่ีให้แก่นักเรียน 3) ส่งเสริมลักษณะ
ผู้น า การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องแสดงความสามารถของตนเองออกมา ใครเก่งก็ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นหัวหน้า 4) ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 5) กิจกรรมนักเรียนช่วยช้ีให้เห็นว่านักเรียนมี
ความถนัดและความสามารถในอาชีพด้านไหน และ 6) ช่วยสรา้งลักษณะนิสยัที่ดีให้แก่นักเรียน โดยการที่
นักเรียนได้ท างานร่วมกัน รู้จักแบง่งานกันท า รู้จักประสานงานกัน  
 สมรรถนะด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จากการวิจัย พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสดุ คือ ตัวช้ีวัดการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร เป็นการ
ด าเนินงานของผู้บริหารที่ส่งเสรมิให้ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม
เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการพัฒนาการด้านสติปญัญาและการอบรม กล่อมเกลาให้รู้จักผิดชอบช่ัวดีของ
สังคม คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นพฤติกรรมทีเ่กิดจากการเรยีนรู้ ทั้งในระบบนอกโรงเรียนและใน
โรงเรียน การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ชีวิตมีคณุค่าและก ากับให้ตนเองเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงคด์้วยการปลูกฝังพ้ืนฐานดา้นจริยธรรมในด้านต่างๆ กระบวนการปลูกฝัง ดังท่ี  Sriha-amphai, P. 
(2000) กล่าวถึงการศึกษาเพื่อการปลูกฝังจรยิธรรมไว้ว่า การศึกษาเป็นการให้ความรู้ในเรื่องจริยธรรม การให้
การศึกษา รวมถึงการอบรมบ่มนสิยั ให้เรียนรูส้ิ่งที่ถูกผิด และการตักเตือนให้เกิดความส านึกในความถูกต้องและ
ความผิด ดังนี้ 1) การปลูกฝังพ้ืนฐานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวขอ้งกับ
ศาสนาอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนัน้จะเห็นได้ว่า หลักสูตรต่างๆ ที่น ามาใช้จะมีลักษณะแนวทางที่เป็นไปในทาง
เดียวกันกับพุทธปรัชญา 2) การปลูกฝังพ้ืนฐานด้านชีวิตและสังคม การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตทางด้านสังคมกจ็ะน าพระธรรมทีเ่ป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการคดิและการ
แก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมและจติส านึกท่ีดี
ต่อตนเองและผู้อื่น และ 3) การปลูกฝังพ้ืนฐานด้านจติวิทยา เป็นพืน้ฐานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยการคิดการ
หยั่งเห็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจ จนเกิดเป็นจติส านึก การศึกษาจึงต้องมุ่ง
อบรมให้บุคคลคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่งมีความมุ่งหมายปลายทาง คือให้คิดดี ท าดีและแกป้ัญหาได้
ดี การศึกษาจิตวิทยาท าให้เข้าใจธรรมชาตคิวามต้องการของมนุษยเ์พื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย การสร้าง
แรงจูงใจตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ความดีงามได ้
  ทั้งนี้ตัวช้ีวัดการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบคุลากร พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตให้กับนักเรียน อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการที่นักเรยีนมีคณุธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตจะท าให้นักเรียนมคีวามสุขในการเรยีนรู้ด้วย ซึ่ง
จะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ไดด้ี  เนื่องจากจริยธรรมคณุธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
ประสบการณ์และจากการอบรมสัง่สอน ช้ีแนะให้มองเห็นความผดิ ชอบ ช่ัว ดี บุคคลมักจะได้รับการอบรมเลี้ยงดู
จากกลุ่มที่เป็นตัวแทนทางสังคมทีท่ าหน้าที่  รับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูให้บุคคลในสังคมเป็นผู้ทีต่ระหนักรู้
และมีพฤติกรรมท่ีกล่าวได้ว่า เป็นผู้มีจรยิธรรมคณุธรรม คือ ครอบครัว โรงเรยีน เพื่อน สื่อสารมวลชนและ
ศาสนา บุคคลในกลุ่มสังคมเหล่านีต้้องพยายามค้นหาวิธีการเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจรยิธรรมคณุธรรม ทั้งนี้ 
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Chueachan, C. (2005) กล่าวถึงคุณธรรมและจรยิธรรมไว้ว่า มคีวามส าคญัอยู่ที่การให้คณุค่าของบุคคลจนเกดิ
เป็นความประทับใจอย่างลึกซึ้งเรยีกว่าเป็นค่านิยมเฉพาะของบุคคลต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่ง Suksawat, S. (2009) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ดังนี้ 1) ด้านการก าหนดนโยบาย
การพัฒนา ควรมีการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน 2) ด้านการเรียนการสอน
การสอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระ
การเรยีนการสอน ครูเป็นกลไกส าคัญในการขัดเกลานักเรียน 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดที่
ประดิษฐานพลับพลาสัญลักษณ์ของโรงเรียนให้เหมาะสม ปลูกดอกไม้ประจ าโรงเรียนและต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่น จดั
ภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรยีนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมใหส้ะอาด มรีะบบสุขาภิบาลที่ดี จากการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน 4) ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ควรเป็น
แบบอย่างของความศรัทธา ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเหน็ของนักเรียน มีความสุภาพ รู้จักควบคุม
อารมณ์ มีความรักและปรารถนาดตี่อศิษย์ 5) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
ท าความดีด้วยตนเอง มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการท าความด ีและส่งเสรมิความสามัคคี 6) ด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี โรงเรียนควรจดัท าคู่มือการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมมอบใหผู้้ปกครอง จัดสัปดาห์การเยี่ยมบา้นนักเรยีน ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
รับทราบพฤติกรรม อบรมคณุธรรมจริยธรรมนักเรียน และ 7) ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนา ควรแตง่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ก ากับติดตามประเมินผลการพัฒนา มีการประกาศเกียรติคณุนักเรยีนที่มีคณุงามความดี 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมให้มีประสิทธิภาพ       
 

ข้อเสนอแนะ 
            ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. สมรรถนะดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรยีน พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ าสดุ 
คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้บริหารด าเนินการเกีย่วกับการก าหนดมาตรฐานการเรยีนรู้ของนักเรียนต่ าสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการจัดด าเนินการให้มีคณะกรรมการในการก าหนดมาตรฐานการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนในโรงเรียนให้ชัดเจนท้ังนี้แต่ละโรงเรียนอาจ ก าหนดมาตรฐานไว้ต่างกันเพราะมีบริบทท่ีแตกต่างกัน 
นอกจากน้ีควรมีการก าหนดตัวช้ีวดัตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 
รวมถึงก าหนดแนวทางการประเมนิผลการด าเนินการตามมาตรฐานการเรยีนรู้ เพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ควรมีการก าหนดให้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพึงตระหนักเป็นอยา่งยิ่งว่าศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทีม่ีการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสาร นักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะส าคัญ 4 ประการ ท่ีช่วยเสริมสร้างให้
เป็นพลเมืองของประเทศมีสมรรถภาพสูงในการท างาน ได้แก่ 1. การรู้พื้นฐานในยุคดจิิทัล  2. การคิดเชิง
ประดิษฐส์ร้างสรรค์ 3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.ประสิทธิภาพการผลติในระดับสูง ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมุ่งส่งเสริม
ให้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. สมรรถนะดา้นการจดัการด้านการเรยีนการสอน ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ าสุด คือ 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร โดยที่ผู้บริหารมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เป็นอันดับต่ าสุด 
ซึ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องมีหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เนือ่งจาก
หลักสตูรเป็นเครื่องมือท่ีถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติ ที่ต้องแปลงเป็นการกระท า
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ในสถานศึกษา หลักสูตรคือหัวใจทางการศึกษา ถ้าปราศจากหลักสตูร ย่อมด าเนินไปไมไ่ด้ นอกจากน้ีหลักสตูรยัง
ส าคัญต่อการจดัการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สอนสามารถด าเนินการการจดัการเรียนการสอนไปตามล าดับที่จดั
ไว้ในหลักสตูรในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชัดเจน ดังนั้นนอกจากผู้บรหิารควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ควรส่งเสริมให้ครผูู้สอนเกิดความตระหนักในเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากหลักสตูร
เมื่อใช้ไปในระยะหนึ่ง จะต้องมีการประเมินหลักสตูรเพื่อปรบัปรุง พัฒนาหลักสตูร ให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังในปัจจุบนัและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 โดยการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในด้านการพัฒนา
หลักสตูร หรือการเชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลกัสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากควรมีการด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสตูร ได้แก่ การศึกษาความต้องการ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหา การจัดองค์ประกอบของเนื้อหา การเลือกประสบการณ์การเรยีนรู้ การจัด
องค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ และการก าหนดการวดัประเมินผลการเรยีนรู้ ทั้งนี้ผู้บรหิารนอกจาก
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ควรสร้างความตระหนักให้กับครผูู้สอนถึงภาระหน้าท่ีใน
ด้านการพัฒนาหลักสตูรที่ต้องค านึงถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและท าความเข้าใจกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา เพื่อครผูู้สอนได้น า
ความรู้ไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม หรือพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมส าหรับผูเ้รียน เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นที่เป็นความมุ่งหมายของสถานศึกษาได้ ทั้งครูผูส้อนยังสามารถพัฒนาหลักสตูรที่
ได้จัดท าข้ึนใหเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งจะสง่ผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสถานศึกษาบรรลผุลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้เป็นอยา่งดี  
 3. สมรรถนะด้านการส่งเสรมิบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ตวัช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ต่ าสุด คือ การพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน โดยมกีารด าเนินการด้านผู้บรหิารส่งเสรมิให้มีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรด าเนินการในการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับชุมชน  โดยการด าเนินการ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับชุมชนให้มากข้ึน โดยค านึงถึงปัจจัย
ส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ คือ การก าหนดเปา้หมายการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ชัดเจนและสัมพันธ์กับเปา้หมายทางธุรกิจ การสร้างผู้น าท่ีเป็นแบบอย่าง การสร้างเครือข่ายของผู้มคีวามรู้จาก
การปฏิบัติ การก าหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร การแบ่งปนัและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่น าไปใช้ในงานประจ าวันได้ การสร้างแรงจูงใจท่ีสนับสนุนการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้  
ทั้งนี้องค์ประกอบหลักท่ีส าคญัๆ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก คือ คน ซึ่งถือว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่งโดยก็ควร
จะเป็นคนท่ีมีความรู้จากการปฏบิตัิจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้นั้นด้วยความเตม็ใจ 
องค์ประกอบท่ีสอง คือ สถานท่ี และบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้มีชีวิตชีวาและนา่สนใจ เพราะสถานท่ีและบรรยากาศท่ีดี (สบายๆ ผ่อนคลาย) มีความ
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะท าให้คนเหลา่นั้นมาเจอกันพูดคุย ปรกึษา วิเคราะห์ปญัหา แบ่งปัน ทั้งนี้ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ในประเด็นที่เปน็การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของผู้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลส่งผลให้การจดัการเรียนรูด้ังกล่าวมีคณุภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากได้ข้อมูล ข้อความรู้ที่
หลากหลาย 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. สมรรถนะดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรยีน พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ าสดุ 
คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ จึงควรศึกษาวิจัยเกีย่วกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
    2. สมรรถนะดา้นการจดัการด้านการเรยีนการสอน ตัวช้ีวัดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ าสุด คือ 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร จึงควรศกึษาวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาที่ส่งเสรมิการจัดการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
    3. สมรรถนะดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งมีคา่น้ าหนักองค์ประกอบต่ าสุด จึงควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครอืข่ายทาง
วิชาการในส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

Reference 
Akaraborworn, T. (2002). Thai Teacherness. Bangkok : K. Polthip 1996. 
Bangkok Bureau of Education, the. (2015) The 2015 Operational Plan. [Online]. Available : 
 https://drive.google.com/file/d/0B-ixCfQFqmACN2lIQ3NaYVZLbWs/view. 
 [2016, January 31].  
Beauchamp, R.H. (1975). Education in Japan: A Source Book. New York : Garland. 
Chueachan, C. (2005). Ethics : Theory of Ethics for Educational Administrators. Bangkok :  

Odeon Store.  
Dejakupt, P & Yindeesuk, P. (2015). Learning Management in the 21st Century.  (2 nd ed.).  

Bangkok : Chulalongkorn University Press. 
Hair, J.F., et al. (2010). Multivariate data analysis : A global perspective. Upper Saddle River,  

New Jersey : Pearson. 
Khiewsri, P. (2017). Quality Assurance. [Online]. Available : 
 http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm. [2017, May 31]. 
Kitpreedaborisoot, B. (1999). Techniques of Data Research Collection Tools Construction.  

(4 th ed.). Bangkok : B&B Publishing. 
Kongtiang, S. (1997). Principles of Educational Administration. (2 nd ed.). Bangkok : 
 Ramkhamhaeng University. 
Pitipontapin, S. (2015). Sciences and Social Learning Management in the 21st Century.  

Bangkok : Neva Education. 
Sinthurawech, S. (1997). Educational Quality  Development. Bangkok : Thai Wattana Panich. 
Sriha-amphai, P. (2000). Basic Religious and Ethical Education. Bangkok : Chulalongkorn  

University Press. 
 
 
 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
63

Srisa-ard, B. (2002). Basic Research. (7 th ed.). Bangkok : Suwiriyasarn. 
Srithong, C. (2008). Existing and Expected Roles of school Administrators and on  

Development of an Internal Assurance System as Perceived by Personnel 
 of the Karnchanaburi Basic Educational Kanchanaburi Educational Service 
 Area Office. Masters of Education, Educational Administration Kanchanaburi 
 Rajabhat University. 
Suksawat, S. (2009). Ethics and Moral Development of Students in the Nonthaburi Girl  

School. Master of Education Independent Study Silapakorn University. 
Taba. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice.  New York : Harcourt, 
 Brace & World.   
Thirapo, P. (2000). Curriculum and Management of Secondary Education.  
 Phetchaburi : Faculty of Education Rajabhat Institute Phetchaburi University. 
 Office of Secretary General, The. (2013). The 2013 Annual Report. Bangkok : 
 Century Co., Ltd. 

     
 
 
  


