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     บทคดัยอ่ 
 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการสอนภาษาไทย

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 3) พฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการสอบ O-NET สูงวิชา
ภาษาไทย 50 อนัดับแรก และอีก 50 โรงเรียนเป็นโรงเรียนทัว่ไปท่ีอยู่ในเขตการศึกษาเดียวกัน   
เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาเป็นแบบสอบถามท่ีส่งไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีผูต้อบแบบสอบถาม
กลบัมาจ านวน 500 คน แบ่งเป็น ผูอ้  านวยการ 56 คน รองผูอ้  านวยการ 69 คน หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 85 คน ครูภาษาไทย 290 คน นอกจากน้ีไดส้ัมภาษณ์ครูในโรงเรียนท่ีไดค้ะแนน  
O-NET วชิาภาษาไทยสูง 8 โรงเรียน จ านวน 40 คน ดา้นการบริหารการสอนภาษาไทย ไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิง คือ ค่า t-test   

ผลการวิจัย พบว่า ประการท่ี 1 สภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใน 11 ประเด็นท่ีศึกษานั้น พบว่า ทุกโรงเรียนได้ปฏิบติัครบ เพียงแต่
โรงเรียนกลุ่มท่ีไดค้ะแนน O-NET สูงเนน้การก ากบัดูแลการสอน และเนน้การวางแผนการสอนโดย
ใช้ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาประกอบการวางแผนการสอน และบริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมโดยการท างานเป็นทีม พฒันาครูอย่างเป็นระบบสม ่าเสมอ ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม
ทัว่ไปเน้นแผนการสอนเป็นหลกั และมิไดใ้ช้ผลการสอบ O-NET ประกอบการวางแผนการสอน  
มิไดเ้น้นการก ากบัดูแลการสอนและการพฒันาครูมากเท่าโรงเรียนท่ีสอบ O-NET ไดค้ะแนนสูง   
ประการท่ี 2 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย นั้น พบว่า โรงเรียนท่ีไดค้ะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูง กบัโรงเรียนทัว่ไปมีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 7 ประเด็น คือ 1) การพฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน
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ภาษาไทย 2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3) การสนับสนุนเสริมแรงในการท างาน 4) การ
บริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 5) การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 6) แผนการสอนภาษาไทยท่ี
น าผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน 7) การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย      
ประการท่ี 3 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครู พบว่า มี 9 ประการ คือ 1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย        
2. บริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 3. ก ากบัติดตามผลงานครู 4. ใช้วิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย 5. วางเกณฑม์าตรฐานก่อนสอบคดัเลือกนกัเรียน 6. พฒันาการสอนตามแนวขอ้สอบ 
O-NET 7. ฝึกทกัษะการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 8. ปลูกฝังคุณธรรม ความมี
วนิยั 9. สร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 

 

Thesis  Title  Administrative Strategies for Quality Development in Teaching   
                                    Thai in High School 
Author   Kaannanut  Na  Thalang 
Thesis Advisor  Professor  Dr.Paitoon  Sinlarat 
Co-thesis  Advisor Associate Professor Wilaiwan Khanitthanan 
Department  Education Management 
Academic  Year  2013 
 
     ABSTRACT 

 
The main objectives of the research were: 1) to investigate the status of administrative 

strategies of Thai language teaching in secondary schools in Thailand; 2) to examine the elements 
of the administration for the development of Thai language teaching in secondary schools; and   
3) to develop administrative strategies for enhancing the quality of Thai language teaching in  
secondary schools. The samples comprised of top rank 50 schools with high O-NET scores and 
50 non-top schools in the same educational zones. The research instrument was a questionnaire 
and the number of respondents was 500, comprising of 56 school directors, 69 deputy directors, 
85 heads of Thai Departments, and 290 teachers of Thai. Interviews were also conducted with    
40 school staff members from the high O-NET score group. The data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics, including percentage, average, standard deviation, and t-test. 

The findings showed that every school employed all the 11 strategies under 
investigation of this study.  The top schools focused on Thai lesson plans, based on the analysis of 
the results of O-NET examination, participatory administration and teamwork. The non–top rank 
group focused on lesson plans too but did not use the results of O-NET examination in planning 
the lessons. Teaching monitoring and teacher development were not focused. The 2 groups, 
however, differed significantly on 7 points, namely, 7 effective supervision and monitoring, lesson 

plans, research for teaching development, providing professional development opportunities to 
teachers, providing professional development on skills and techniques for teaching Thai, facilitating 
participatory management or participatory administration, and facilitating in-class research.        
This research proposed that the administrative strategies for enhancing the quality of Thai 
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language teaching include 1.Formulating a plan for teacher development; 2.Adopting participatory 
management; 3. Monitoring teachers’ performance; 4. Using classroom research for improving  
the quality of Thai language teaching; 5. Setting appropriate standards for recruiting students;        
6. Developing teaching in relation to the analysis of the results of O-NET examination; 7. Teaching 
communication skills of the 21st century; 8) Teaching morality and discipline; and 9) Fostering 
change leadership for all staff members teaching. 
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และอำจำรยพ์ิเศษ ขอบพระคุณรองศำสตรำจำรย ์ดร.สรชยั  พิศำลบุตรท่ีกรุณำให้ควำมรู้ดำ้นกำร
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เอกสำรเป็นอยำ่งดียิ่ง  ขอบคุณผูอ้  ำนวยกำรบณัฑิตวิทยำลยั  ฝ่ำยกำรเงิน และฝ่ำยทะเบียนท่ีอ ำนวย
ควำมสะดวกเป็นอยำ่งดีเสมอมำ  

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชำญท่ีช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือ มีผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.สินธวำ 
คำมดิษฐ์ ดร.จ ำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี ทองเอม อำจำรย์มำลี                 
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รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิในกำรจดั 
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ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ ดร.อญัชลี ทองเอม ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรุณี  หงษศิ์ริวฒัน์ 
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Quality Management Strategies)  

 
64 

2.3.2 หลกัการจดัการศึกษาเชิงกลยทุธ์  68 
2.4 กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดัการเรียนรู้  78 

2.4.1 การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  78 
2.4.2 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้  92 

2.5 วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  119 
2.5.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  119 

3. ระเบียบวธีิวจิยั  137 
3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  137 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  139 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั     147 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั     147 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  148 

4. ผลการวจิยั  150 
5. สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  298 

5.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  298 
5.2 สรุปผลการวจิยั  298 
5.3 อภิปรายผล  309 
5.4 ขอ้เสนอแนะ  320 

บรรณานุกรม  327 
ภาคผนวก  333 
ประวติัผูเ้ขียน  344 
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สารบัญตาราง 
  
ตารางที่ หน้า 

2.1   การเรียนรู้อยา่งมีจุดมุ่งหมาย  22 
2.2 รูปแบบ PML ในการบริการจดัการ  50 
3.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั  138 
3.2   กลุ่มโรงเรียนท่ีคะแนนสอบ O-NET วชิาภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 อนัดบัแรก  139 
3.3 แสดงสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนัของโรงเรียนท่ีศึกษา  143 
4.1   แสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม  150 
4.2 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม  151 
4.3   แสดงจ านวนปีตามประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม  152 
4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการพฒันาความรู้ 

ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  
 

154 
4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการก ากบัดูแลการ

สอนภาษาไทย  
 

155 
4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการสนบัสนุนและ

การเสริมแรงในการท างาน  
 

156 
4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริม

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 

158 
4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริม

พฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย  
 

160 
4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การบริหารวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม  
 

161 
4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองส่งเสริมการท าวิจยั

ในชั้นเรียน  
 

162 
4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองแผนการสอน

ภาษาไทย  
 

163 
4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการวิจัยเพื่อ

พฒันาการสอนภาษาไทย  
 

165 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางที่ หน้า 

4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายใน  

 
167 

4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

 
169 

4.15 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณสภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย    

 
170 

4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  

 
172 

4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ือง การก ากบัดูแลการ
สอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  

 
174 

4.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การให้การ
สนบัสนุนและเสริมแรงในการท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  

 
176 

4.19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  

 
178 

4.20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้ง 4 กลุ่ม  

 
 

181 
4.21 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการบริหารวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  
 

183 
4.22 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมการท า

วจิยัในชั้นเรียน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  
 

185 
4.23 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็น เร่ืองแผนการสอน

ภาษาไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  
 

187 
4.24 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการวิจัยเพื่อ

พฒันาการสอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  
 

189 
4.25 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็นเร่ืองการประเมิน

คุณภาพภายใน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  
 

191 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางที่ หน้า 

4.26 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม  

 
193 

4.27 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของผูอ้  านวยการของโรงเรียนกลุ่มทัว่ไป  195 
4.28 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนทัว่ไป  196 
4.29 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป  197 
4.30 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของครูอาจารย์ภาษาไทยกลุ่ม

โรงเรียนทัว่ไป  
 

198 
4.31 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นระหว่างผู ้อ  านวยการกับครู

ภาษาไทย  
 

200 
4.32 ภาพรวมองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป  
 

208 
4.33 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาก ทั้ง 4 ต าแหน่ง    211 
4.34 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การพฒันาความรู้ 

ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  
 

212 
4.35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการก ากบัดูแลการ

จดัการสอนภาษาไทย  
 

213 
4.36 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการของความคิดเห็นเร่ืองการเสริมแรงใน

การในการท างาน  
 

214 
4.37 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริม

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 

215 
4.38 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริม

พฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย  
 

216 
4.39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การบริหารวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม  
 

217 
4.40 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมการท า

วจิยัในชั้นเรียน  
 

218 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางที่ หน้า 

4.41 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง แผนการสอน
ภาษาไทย  

 
219 

4.42 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การวิจัยเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย  

 
220 

4.43 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การประเมิน
คุณภาพภายใน  

 
221 

4.44 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การประเมิน
คุณภาพภายนอก  

 
222 

4.45 ภาพรวมองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มโรงเรียนเก่ง  

 
223 

4.46 เปรียบเทียบข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มโรงเรียนทั่วไปกับกลุ่ม
โรงเรียนเก่ง  

 
224 

4.47 ตารางแสดงองค์ประกอบการบริหารการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจากการ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มเก่ง  

 
236 

4.48 แสดงองคป์ระกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจากค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็น
ของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนกลุ่มเก่ง  

 
237 

4.49 แสดงองค์ประกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจาก ค่าเฉล่ียรวมความ
คิดเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกลุ่มเก่ง  

 
238 

4.50 แสดงองค์ประกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจาก ค่าเฉล่ียรวมความ
คิดเห็นของครูภาษาไทยโรงเรียนกลุ่มเก่ง  

 
239 

4.51 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 1 การพฒันา ความรู้ ทกัษะ และ เทคนิคการสอน  240 
4.52 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 2  การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย  242 
4.53 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 3 การใหก้ารสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน  244 
4.54 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 4   การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  247 
4.55 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอน

ภาษาไทย  
 

249 
4.56 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 6 การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม  251 
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4.57 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 7 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน  253 
4.58 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 8  แผนการสอนภาษาไทย  255 
4.59 เปรียบเทียบประเด็นท่ี 9  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย  257 
4.60 เปรียบเทียบ ประเด็นท่ี 10 การประเมินคุณภาพภายใน  260 
4.61 ประเด็นท่ี 11 การประเมินคุณภาพภายนอก  262 
4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบความเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการกบัหวัหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

265 
4.63 แสดงความคิดเห็นในการจดัล าดบัการปฏิบติัท่ีต่างกนัระหว่างผูอ้  านวยการ

ของโรงเรียน 2 กลุ่ม  
 

269 
4.64 แสดงความคิดเห็นในการจดัล าดับท่ีต่างกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยของ โรงเรียน 2 กลุ่ม  
 

270 
4.65 แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการจัดล าดับการปฏิบัติระหว่างครู

ภาษาไทยโรงเรียน 2 กลุ่ม  
 

271 
4.66 แสดงความส้มพนัธ์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง 4 กลุ่มและ

กระจายอ านาจผ่านหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกลุ่มโรงเรียน
เก่ง ใน 6 ประเด็นแรก  

 
 

273 
4.67 วเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของโรงเรียน 2 กลุ่ม  275 
4.68 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งโรงเรียน 
 2 กลุ่ม  

 
281 

4.69 จุดแขง็ (Strength)  285 
4.70 จุดอ่อน (Weakness)  286 
4.71 โอกาส (Opportunity)  286 
4.72 อุปสรรค (Treat)  287 
4.73 สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม  291 
4.74 กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 
292 

5.1 สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม  306 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางที่ หน้า 

5.2 จากกลยุทธ์ทั้งหมดสามารถก าหนดกลยุทธ์ยอ่ยของการบริหารเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 
307 

5.3 สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม  319 
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สารบัญภาพ 
  
ภาพที ่ หน้า 

2.1   กรอบแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  81 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบั
การศึกษา มาตรา 80 (3) ว่า ขอ้ (3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัให้
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ สังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ 
จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัความเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
ขอ้ (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม
และสอดคล้องกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ข้อ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยัใน
วทิยาการแขนงต่างๆ ขอ้ (6) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รัก สามคัคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงาม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2552-2559) 

ข้อความในรัฐธรรมนูญดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาและ     
เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษากนัอยา่งจริงจงัมากข้ึน แต่ผลการศึกษายงัไม่เป็นท่ี
น่าพึงพอใจทั้งวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาติ เห็นได้จาก     
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผูเ้รียนทั้งหมด 74 ประเทศ ของ PISA (Program for International 
Assessment) ท่ีสอบวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การอ่าน (ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาแม่) พบวา่ 

 คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์   การอ่าน 
พ.ศ.2545 ไทยล าดบั 32  ไทยล าดบั 32   ไทยล าดบั32 

:432 คะแนน  :436 คะแนน   : 431 คะแนน 
(ล าดบั 1 จีน :560)     (ล าดบั 1 เกาหลี :552)  (ล าดบั 1 ฟินแลนด ์:548) 

พ.ศ.2546  ไทยล าดบั 36  ไทยล าดบั36   ไทยล าดบั35 
 : 417 คะแนน : 429 คะแนน   : 420 คะแนน 

 (ล าดบั 1จีน: 550) (ล าดบั 1 ฟินแลนด ์:548)  (ล าดบั 1 ฟินแลนด ์:543) 
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 คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์   การอ่าน 
พ.ศ.2549   ไทยล าดบั 44 ไทยล าดบั 46       ไทยล าดบั 41 
 : 417 คะแนน : 421 คะแนน   :  417 คะแนน 
 (ล าดบั 1 จีน: 544) (ล าดบั 1 ฟินแลนด ์: 563)  (ล าดบั 1 เกาหลี : 556) 
พ.ศ.2552 ไทยล าดบั 52  ไทยล าดบั 51   ไทยล าดบั 53 
 : 419 คะแนน : 425 คะแนน   : 421 คะแนน 
 (ล าดบั 1 จีน:600) (ล าดบั 1 จีน: 575)  (ล าดบั 1 จีน: 556)  
พ.ศ.2555 ไทยล าดบั 50  ไทยล าดบั 48   ไทยล าดบั 47 

: 427 คะแนน  : 444 คะแนน   : 441 คะแนน 
(ล าดบั 1 จีน : 613) (ล าดบั 1 จีน : 580)  (ล าดบั 1 จีน :570) 

(http //en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_international_Student_ Assessment/10 มิ.ย.57) 
นอกจากน้ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการทดสอบความสามารถดา้น

ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2550-2552 แยกตามทกัษะแต่ละดา้นไวว้า่ การอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
คะแนนร้อยละ 54.93, 51.70, 59.29 ตามล าดบั การเขียน (เพื่อการส่ือสาร) ไดค้ะแนนร้อยละ 58.78, 
49.10, 49.63 ตามล าดบั  การฟัง การพดูไดค้ะแนนร้อยละ 57.20, 60.17, 50.67 ตามล าดบั หลกัภาษา
ได้คะแนนร้อยละ 43.28, 39.12, 39.18 ตามล าดับ วรรณคดีและวรรณกรรม ได้คะแนนร้อยละ 
49.97, 47.15, 45.67 ตามล าดับ ซ่ึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปไวว้่า 
“คะแนน O-NET ในวชิาภาษาไทยสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนปลายช่วงชั้นท่ี 2, 3, 
4 ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ควรหาทางสนับสนุนให้เกิดการพฒันาในการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยเฉพาะการอ่านเชิงวเิคราะห์ การเขียนเชิงวเิคราะห์ การเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา” 

ดงันั้น ถา้ความรู้ดา้นภาษาประจ าชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้อย่างย ัง่ยืนตลอดชีวิตยงัดอ้ยคุณภาพอยู่ ย่อมส่งผลต่อการเรียนวิชาอ่ืน ส่งผลต่อ
การศึกษาต่อ และส่งผลต่อการท างานอนัเป็นผลตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ พ.ศ.
2548-2550 ไม่ดี เท่า ท่ีควร ทั้ ง น้ี ประเทศไทยได้คะแนนผลตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ 5.03, 4.27, 3.71 โดยอยูล่  าดบัท่ี 35, 47, 48 ตามล าดบั หากพิจารณา “สมรรถนะของ
การศึกษาไทยในเวทีสากล” (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น.29-63) โดยใชด้ชันีของ 
International  Institute for Management Development : IMDประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 33 จาก 35 
ประเทศ (http//en.wikipedia.org/9 Auguest 2514) 

จากผลการทดสอบ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จะเห็นว่า การจดัการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นเร่ืองส าคัญท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการ
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พัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย ซ่ึงบุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) กล่าวใน เ ร่ือง การศึกษา
องค์ประกอบทางการศึกษาท่ีสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และประสิทธิผลของโรงเรียน  
พบวา่ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูบ้ริหาร เป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงระดบัขวญัและก าลงัใจของ
ครูไดดี้ยิง่กวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครูดว้ยกนั (Ellenberg, 1972, p.45) ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผล
ต่อขวญัและก าลงัใจของครู มีการบริหารงานทัว่ไป การอ านวยความสะดวก การจดัหาอุปกรณ์การ
สอน ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Redefer, 1959, p.59-62) ภาระในการสอน รวมทั้ง
ปัจจยัการพิจารณาความดีความชอบ (Knezevich, 1975, p.456) ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีนกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีขวญัและก าลงัใจสูงกวา่ครูในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดบัต ่า (Anderson, 1953, pp.693-698) 

ส่วนองคป์ระกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีเป็นแรงผลกัดนั ช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประสบผลส าเร็จข้ึนกบัผูบ้ริหาร 3 ประการ คือ ประการแรก โรงเรียนมีผูบ้ริหารท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาวิชาการ เป็นผูน้ าทางความคิด เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ตั้งใจและทุ่มเทในการ
ท างาน ประการท่ีสอง ผูบ้ริหารส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอย่างจริงจงัโดยให้ครูมีส่วนร่วมในการ
พฒันางาน มีการนิเทศแบบกลัยาณมิตร มีจุดร่วมในการพฒันา ประการท่ีสาม จดัปัจจยัเก้ือกูลให้
ครบวงจร (ทิศนา แขมมณี, 2547)  

 จากการท่ีผลการสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผล
คะแนนการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผา่นทางเวบ็ไซด์ สทศ. 
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ คะแนนเฉล่ียวชิาภาษาไทยทัว่ประเทศต ่าลง คือ ปีการศึกษา 2551 
(พ.ศ.2550) ร้อยละ 46.50 ปีการศึกษา 2552 (พ.ศ.2551) ร้อยละ 46.40 ปีการศึกษา 2553 (พ.ศ.2554) 
ร้อยละ 42.61 และคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยปีการศึกษา 2554 (พ.ศ.2555) ร้อยละ 41.88  และมา
เพิ่มข้ึนปีการศึกษา 2555 (พ.ศ.2556) คะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.19 (เวบ็ไซต ์สทศ. www.niets.or./24 
มี.ค.2556) แต่คะแนนเฉล่ียวชิาภาษาไทยก็ยงัไม่ถึงร้อยละ 50 

 ผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วชิาภาษาไทยปีการศึกษา 2551-2554 ลดลง
ทุกปี ปัญหา คือ ผูบ้ริหารจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพ ในฐานะท่ีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ผูเ้รียนตอ้งใชภ้าษาไทยส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
และใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้วิชาอ่ืนๆ เม่ือเรียนภาษาไทยอ่อนก็กระทบถึง 
การเรียนวิชาอ่ืนดว้ยดงัปีการศึกษา 2554 (พ.ศ.2555) คะแนนเฉล่ียทัว่ประเทศ วิชาสังคมศึกษาได้
คะแนน ร้อยละ33.39 วชิาวทิยาศาสตร์ ไดค้ะแนน ร้อยละ27.90 วิชาคณิตศาสตร์ไดค้ะแนน ร้อยละ
22.73 วชิาศิลปศึกษาไดค้ะแนน ร้อยละ 28.54 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดค้ะแนน ร้อยละ
48.72 และวิชาภาษาองักฤษไดค้ะแนน ร้อยละ 21.80 ขอ้ส าคญัภาษาไทยเป็นส่วนหน่ึงของ
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วฒันธรรมเช่นเดียวกบัประเทศท่ีมีวฒันธรรมเขม้แข็งหลายประเทศท่ียงัคงด ารงวฒันธรรมท่ีดีงาม
ของประเทศไว ้ดงันั้น ถึงเวลาหรือยงัท่ีผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาและครูภาษาไทยทุกระดบัควรจะ
สร้างส านึกรักภาษาไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และมีความรู้ภาษาไทยอนัเป็น
ภาษาประจ าชาติให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อความจากเร่ือง การพฒันา
การศึกษาไทยสู่สากลท่ีกล่าวว่า “จีน เวียดนาม ให้ความส าคัญกับการรักษาเอกลักษณ์และ
วฒันธรรมของประเทศโดยกล่าวไวใ้นกฎหมายและการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สร้าง
ส านึกรู้เท่าทันอิทธิพลนานาชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนตามทันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
นวตักรรมเพื่อให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ, ญ่ีปุ่น และเกาหลี เนน้การปลูกฝังให้เด็กลงมือท าและ
ค้นหาความจริง เน้นการสร้างคนท่ีมีมาตรฐานความรู้สูง  เน้นการยึดมัน่ในคุณธรรมดั้ งเดิม มี
คุณธรรม ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของชาติโดยกล่าวไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั (ไพฑูรย ์  
สินลารัตน์ และคณะ, 2553)  

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 

1. สภาพของการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะ
อยา่งไร 

2.  องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายมีอะไรบา้ง 

3.  กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ควรมีอะไรบา้ง 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 

1.4.1 ดา้นประชากรแบ่งตามวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนท่ีศึกษาดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากร (Population) ท่ีเข้าสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายทัว่ประเทศ 2,875 โรงเรียนนั้น สถาบนัทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ได้จัดล าดับ
โรงเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไว ้50 อนัดบั ดงันั้น ในการศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเฉพาะมธัยมศึกษาปีท่ี 6ท่ีสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงได้
ศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลการสอบภาษาไทยในการสอบ O-NET ซ่ึงสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาจดัล าดบัคะแนนสูงท่ีสุด 50 โรงเรียนแรก กบักลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายทัว่ไปจากจงัหวดัเดียวกนัหรือเขตการศึกษาเดียวกบั 50 โรงเรียนแรกท่ีคะแนนสูง รวมเป็น 
100 โรงเรียน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากรในการศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ โรงเรียน จ านวน 50 โรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนท่ีมีผลการ
สอบภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 โรงเรียนแรกในการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ  
ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทย
ท่ีสอนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 ขั้นท่ี 3 พฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากรท่ีใช้ในการพฒันากลยุทธ์การบริหารได้แก่ โรงเรียนจ านวน 8 โรงเรียนท่ี
เลือกจากโรงเรียนท่ีไดค้ะแนนภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 โรงเรียนแรกในการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เพื่อเก็บขอ้มูลมาวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และTOWS Matrix  
 ผูใ้ห้ข้อมูลฝ่ายบริหาร คือ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ส่วนฝ่าย
ปฏิบติัการสอน ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ/หรือครูภาษาไทยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.4.2 ดา้นเน้ือหา 
 การศึกษากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตวัแปรท่ีศึกษาแบ่งเป็น 

1.4.2.1 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ตวัแปรตน้) ประกอบดว้ย 
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 1) การบริหารให้มีการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้ดี ข้ึนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทต่อการบริหาร 4 ประการ คือ ประการท่ี
หน่ึง พฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย ประการท่ีสอง การก ากบั ดูแล การจดัการ
สอนภาษาไทย ประการท่ีสาม การสนับสนุนและการเสริมแรงในการท างาน ประการท่ีส่ี การ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 2) การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3 ประการ ประการแรก คือ ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทยประการท่ี
สอง คือ การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม ประการท่ีสาม คือ การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 

1.4.2.2 กลยทุธ์การสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพดีข้ึน (ตวัแปรตาม) นั้น ประกอบดว้ย 
 1) องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ประการ
แรก คือ ดา้นแผนการสอนภาษาไทยท่ีน าผลการวเิคราะห์หลกัสูตร ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
มาวางโครงการสอนและวางแผนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นด าเนินการสอน 
และขั้นสรุป สามขั้นตอนน้ี มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ การใชส่ื้อประกอบการสอน การใชแ้หล่ง
เรียนรู้ประกอบการสอน ประการท่ีสอง ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 2) ดา้นการวดัและการประเมินเพื่อพฒันากลยทุธ์การสอนภาษาไทย ประกอบดว้ย 
  2.1) การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ส าหรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม  
  2.2) การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน ทั้งท่ี เป็นการประเมินจากเขตพื้นท่ี
การศึกษา การประเมินจากสถาบนัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ท่ีจดัสอบเป็นประจ า
ทุกปี และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท าหนา้ท่ีประเมินการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาทุก 5 ปี เพื่อผลักดันให้โรงเรียนได้พฒันาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพดียิง่ข้ึนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  

มาตรา 47 ให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาไทย ประกอบดว้ย ระบบการประกนั
คุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ไดก้  าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดั และ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่า การประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และมาตรา 49 ให้มี
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปี โดย สมศ.เป็นผูด้  าเนินการ 
ทั้งน้ี กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มี 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
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คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
ปฏิบัติตามหลักการบริหารท่ีเป็นกระบวนการครบวงจร  (PDCA) คือ การร่วมกันวางแผน 
(Planning) การร่วมกนัปฏิบติัการตามแผน (Doing) การร่วมกนัตรวจสอบ (Check) และร่วมกัน
ปรับปรุง (Action) เม่ือพิจารณากระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมิน
คุณภาพและแนวคิดกลยุทธ์การบริหารแบบครบวงจร จะเห็นว่า มีความสอดคลอ้งกนั (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)  
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับเพื่อ 

 งานวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารนการพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย คาดวา่จะเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 
 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะได้น ากลยุทธ์การบริหาร เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยไปใช้ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จะไดแ้นวทางในการพฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใหดี้ข้ึน 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

กลยุทธ์กำรบริหำร หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์หรือการก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ หรือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และการประเมินกลยุทธ์หรือการควบคุมกลยุทธ์ซ่ึงเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อน า
สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คุณภำพ หมายถึง ความเป็นเลิศอนัเป็นลกัษณะพิเศษสูงเป็นท่ียอมรับในเชิงสากล     
ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
งานวิจัยเร่ืองน้ี มุ่งบริหารเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนตามแนวคิด PML 
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์) ท่ีมีการวางแผน มีการจดัการ (ครู หลกัสูตร และกิจกรรม) และมีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงแบ่งระดบัคุณภาพงานเป็น 3 ระดบั อนัเป็นการน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารการ
สอนภาษาไทยได้ (ส าหรับโรงเรียนท่ี สทศ.จดัล าดบั 1-50 ของประเทศก็เป็นโรงเรียนคุณภาพ ซ่ึง
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ในงานวิจยัเร่ืองน้ีเรียกวา่ “โรงเรียนกลุ่มเก่ง” ส่วนโรงเรียนอ่ืนๆนอกเหนือ จาก 50 โรงเรียนน้ึเรียก 
“กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป”) 

คุณภำพงำนระดับปกติ คือ การสอนภาษาไทยตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนา้ท่ี 

คุณภำพงำนระดับก้ำวหน้ำ คือ การสอนภาษาไทยโดยออกแบบส่ือการสอน แผนการ
สอน เพื่อให้สอนภาษาไทยตามหลกัสูตรดว้ยตนเอง ใช้การทวนซ ้ าหรือทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัจะเรียน เพื่อปรับความรู้เดิมของนกัเรียนให้ทนักนัเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่า
กบัความรู้ใหม่ ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

คุณภำพงำนระดับเปลีย่นแปลง คือ การท่ีครูภาษาไทยมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดย
น าความรู้จากข่าวสาร งานวิจยั และความรู้จากการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทยมาใชป้ระโยชน์
ในการสอนภาษาไทย ตลอดจนน าการวจิยัในชั้นเรียนมาพฒันาการสอนภาษาไทยในรายวิชาท่ีสอน
ในแต่ละภาคเรียน และครูภาษาไทยท่ีดีจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อปรับเน้ือหาให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนให้พร้อมรับการประเมินทั้ง
ภายในโรงเรียนและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

ภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ า
มีอิทธิพลต่อผู ้ตามและในทางกลับกันผู ้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู ้น า
เช่นเดียวกัน ถ้ามองภาวะผู ้น าในมุมแคบ จะเป็นกระบวนการส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล 
(Individual) แต่ถา้มองภาวะผูน้ าในมุมกวา้งจะเป็นกระบวนการใช้อ านาจเปล่ียนแปลงสังคมและ
ปฏิรูปสถาบนั เพื่อยกระดบัแนวความคิด ค่านิยมทางศีลธรรมท่ีดีกว่า ภาวะผูน้ าจึงเป็นปฏิสัมพนัธ์
ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอ านาจ ระดบัแรงจูงใจและทกัษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิตทั้งของมหาวิทยาลยั และสาธิตของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั ซ่ึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งสอบขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ครูภำษำไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย หมายถึง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และครูภาษาไทยท่ีสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

กำรสอนภำษำไทย คือ การวางแผนจดักิจกรรมตามหลกัสูตรภาษาไทย เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ ฝึกฝน ใหมี้ประสบการณ์และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร 

กำรพฒันำกำรสอนภำษำไทย หมายถึง การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง กระบวนการจดัการ
สอนภาษาไทยโดยใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีท่ีหลากหลาย อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารตามมาตรฐานท่ีก าหนด พร้อมรับการ
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ประเมินจาก สมศ.สทศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ภาษาไทยสูงข้ึน มีความสามารถศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา และตอบสนองความตอ้งการของสถาน
ประกอบการมากข้ึน 

O-NET คือ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือขอ้สอบระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) เป็นขอ้สอบท่ีครอบคลุมเน้ือหาตรงตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 สอบพร้อมกนัเม่ือเรียนครบหลกัสูตรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการ
สอบวดัมาตรฐานการศึกษาของนกัเรียนทัว่ประเทศ ขอ้สอบมีทั้งปรนยัและอตันยั ส่วน A-NET เป็น
แบบทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง วดัความรู้ ทกัษะทางวิชาการในระดบัสูงข้ึน เป็นการวดัความคิด 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ซ่ึงจะครอบคลุมเน้ือหารวมไปถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาไทย สังคม ภาษาองักฤษ  ส าหรับผูท่ี้เรียนสายศิลป์ภาษาค านวณ ตอ้งเรียนเน้ือหาเพิ่มเติม ส่วน
คนท่ีเลือกสายค านวณ-วิทย ์ตอ้งเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ขอ้สอบมีทั้งอตันยัและปรนยั วดัความรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกวา่การสอบ O-NET ซ่ึง
ประกอบด้วย ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน หลกัภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม) 
คณิตศาสตร์ 2 วทิยาศาสตร์ 2 สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 2 และภาษาองักฤษ 2 

O-NET เป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้ น ท่ี
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงใช้คะแนนระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงในการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระบบ Admissions ส่วนการสอบ A-NETจ าเป็นส าหรับคณะ
วิชาท่ีตอ้งการผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาเชิงตรรกะ เหตุ ผล เช่น แพทย ์
วศิวกรรม และอกัษรศาสตร์ 

องค์ประกอบกำรบริหำรเพื่อพัฒนำกำรสอนภำษำไทย หมายถึง องคป์ระกอบหลกัใน
การปรับปรุงการจดัการภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยดีข้ึน ได้
ศึกษาจากงานวิจยัของกรมวิชาการ (2536) ทิศนา แขมมณี (2543) กญัญาบุตร ล้อมสาย (2552)          
วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) สัมฤทธ์ิ ผิวน่ิม (2552) องค์ประกอบหลกัในการตรวจสอบโรงเรียน
คุณภาพ และแนวคิด PML ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ จนกระทัง่ได้องค์ประกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทยท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร       
กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาครูภาษาไทยอย่างเป็นระบบ และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของครู
ภาษาไทย มาเป็นเคร่ืองมือในคน้ควา้เร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจ าแนกเป็นหวัขอ้ท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบการบริหารใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหก้ารสอนภาษาไทย
ดีข้ึน ประกอบดว้ย 
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1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร
มีการวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย สร้างความเขา้ใจแก่ครูในการก าหนดทิศทาง 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีจะพฒันาการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยก าหนดให้มีการ
อบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ า ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
พฒันาการสอนภาษาไทยโดยให้จดันิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทย   
ตลอดปี และปรับปรุงการสอนภาษาไทยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารโดยจดั
ประกวดนวตักรรมเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารก าหนดแผนระยะสั้น
ในแต่ละภาคเรียนให้ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอน หาวิธีแกปั้ญหาโดยรายงานผลการวิจยั
ในชั้นเรียนทุกเดือน ส่วนแผนระยะยาวก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันานักเรียนให้สามารถสอบ
ขอ้สอบระดบัชาติ (O-NET) ภาษาไทยให้มีคะแนนสูงข้ึน โดยให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์ จุดเด่น          
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค ในการสอนภาษาไทยโดยน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผน         
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพมากข้ึน เม่ือครูภาษาไทยน าแผนกลยุทธ์
พฒันาการสอนไปปฏิบติัก็ให้สามารถยืดหยุ่น ปรับเปล่ียน ไดต้ามสถานการณ์ เพื่อให้สะดวกต่อ
การสอน และมีการประเมินการสอนตามปฏิทินการปฏิบติังาน  

3) การใหก้ารสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสนบัสนุน
ดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆเพื่อความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โดยผูบ้ริหารให้
ความส าคญักบัการพฒันาการสอนภาษาไทยอย่างชัดเจน ด้วยการจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน แลว้ตรวจรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร
สร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยให้รางวลัเชิดชูเกียรติแก่ครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันา
นักเรียนให้มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน และโรงเรียนส่งเสริมการจัด
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยโดยใหจ้ดันิทรรศการหมุนเวียนทุกเดือน และทาง
โรงเรียนส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง แสดงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
แสดงละคร การตอบปัญหาภาษาไทย เป็นตน้ 

4) การส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ หมายถึง การท่ีโรงเรียนจดัท าแผนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครูภาษาไทยพฒันาการสอนตามกลยุทธ์การบริหาร เพื่อเตรียมนกัเรียนให้
พร้อมรับการประเมินทั้ งภายในโรงเรียนและการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา สมศ. สทศ. ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการ
สอนภาษาไทยให้นักเรียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ความสามารถท่ีแทจ้ริง โดยจดั
อบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันาการท าแผนการสอนภาษาไทยท่ีน าผลการศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์
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หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  และใชเ้กณฑ์การประเมินของ สมศ.มา
ประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.  องคป์ระกอบกลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย ประกอบดว้ย 
1) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย หมายถึง การท่ี 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยให้ดีข้ึน ก าหนดให้มีปฏิทิน
ส ารวจความตอ้งการวสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทยและจดัหาวสัดุตามความตอ้งการของครู 
นอกจากน้ี โรงเรียนยงัเน้นการมีส่วนร่วมของครูในการระดมสมองวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันา     
การสอนภาษาไทย ก าหนดให้ครูน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังาน และประเมิน
กลยทุธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย 

2) กลยุทธ์การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีโรงเรียนจดัให้ครูมี
ส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และประเมินกลยุทธ์ซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาการสอน ทั้งยงัมีงบประมาณ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  มีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ี
ใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน ใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาผลิตส่ือเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย 

3)  การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง ผูบ้ริหารสนับสนุนให้จดัแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาไทยในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผูบ้ริหารจดั
อบรมการท าวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูภาษาไทย และตรวจรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง 
จดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน และผูบ้ริหารยงัเห็น
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยสนบัสนุนงบประมาณท่ีจะน านกัเรียนไปเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากประสบการณ์ตรง 

3. องคป์ระกอบกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แผนการสอนภาษาไทยและ
การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

1)  แผนการสอนภาษาไทย หมายถึง ก่อนท าแผนการสอน ครูภาษาไทยศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง วิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แล้วจึงจัดท า
โครงการสอนและแผนการสอนรายวิชาท่ีได้รับมอบหมายให้สอน ครูภาษาไทยน าผลการวิจยั
เก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยั และเฉลยขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
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(O-NET) แต่ละปี เพื่อให้นักเรียนก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งใช้วิธีทบทวนความรู้
พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน เป็นการปรับพื้นความรู้ของนกัเรียนให้ทนักนัเพื่อจะเช่ือมความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่ และใช้หลกัสูตรแกนกลาง มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ี สมศ.ก าหนด แนวขอ้สอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ปรับใช้เป็นหลกัสูตรของโรงเรียนเพื่อเตรียมนกัเรียนให้พร้อม
รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

2)  การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย หมายถึง การวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงครู
ภาษาไทยส ารวจปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาในรายวิชาท่ีสอน ท ารายงานท่ีได้ส ารวจปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาส่งผูบ้ริหารโรงเรียนทุกเดือน แนะกลวิธีในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง วิธีการเลือก
หนงัสือหรือเอกสารท่ีเช่ือถือไดม้าอ่านเพื่อน าไปอา้งอิงเชิงวิชาการ ให้นกัเรียนส ารวจปัญหาในการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนเองเพื่อครูจะได้น ามาวางแผนแก้ปัญหาการสอนให้ตรงประเด็น 
นอกจากน้ี ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือประโยชน์
ท่ีได ้เพื่อสะทอ้นความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนและทกัษะดา้นการเขียนของนกัเรียน 

4.  กลยทุธ์ดา้นการประเมินการสอนภาษาไทย  ประกอบดว้ย     
1)  การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง ครูภาษาไทยเป็นผูน้ านักเรียนในการ

คน้ควา้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เม่ือนักเรียนส่งงานก็พร้อมท่ีจะตรวจแล้วแจง้ผลการตรวจให้เร็วท่ีสุด
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแก้ไขขอ้บกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียน ช้ินงานท่ีต้องท า เป็นข้อตกลงโดยมีจุดมุ่งหมาย มีก าหนดคุณภาพงานท่ีชัดเจน เม่ือครู
ภาษาไทยพบขอ้บกพร่องในการเรียน ได้พยายามอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจถูกตอ้ง ครูภาษาไทย
ประเมินผลการเรียนทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนความรู้เก่ียวกบั ระบบเสียง 
ระบบค า ระบบประโยคในภาษาไทย และมีการจดัการประเมินภายในอย่างเป็นระบบ และเสริม
ความรู้ภาษาไทยให้เข้มแข็งตามหลักสูตรแกนกลาง ควบคู่กับเน้ือหาสาระท่ีนักเรียนตอ้งสอบ
ขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

2)  การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งพฒันาคุณภาพ
การสอนภาษาไทยให้ตอบสนองความตอ้งการของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ โดย
ฝึกทกัษะใหน้กัเรียนใชภ้าษาไทยส่ือสารใหถู้กตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง และมาตรฐานของ สมศ.
จึงจดัอบรม เร่ืองหลกัสูตร มาตรฐาน ตวัช้ีวดัแก่ครู จดัทีมวิเคราะห์ขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) วิชาภาษาไทยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบ O-NET         
ดีข้ึน ก าหนดใหค้รูใชก้ารวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย  เพื่อให้นกัเรียนมีความสามารถ
มากข้ึน พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษา เร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการสอนภาษาไทยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 การจดัการสอนภาษาไทย 
2.1.1 แนวคิดการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.1.2 หลกัการจดัการสอนภาษาไทย 
2.1.3 กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
2.1.4 การจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 การบริหารเพื่อใหก้ารจดัการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 
2.2.1 แนวคิดและหลกัการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
2.2.2 กลยทุธ์กบัการพฒันาการจดัการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 

2.3 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบักลยทุธ์ 
2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการศึกษา 
2.3.2 หลกัการจดัการศึกษาเชิงกลยทุธ์ 

2.4 กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดัการเรียนรู้ 
2.4.1 การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
2.4.2 องคป์ระกอบกลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.1.1 แนวคิดการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เดนนิส (Dennis, 1995, pp.171-172) กล่าววา่ ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 Vygotsky (1896-
1934) ไดส้ร้างขอ้ตกลงดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสติปัญญาของมนุษยเ์ป็นผลของการเรียนรู้วฒันธรรม
ดว้ยการใชส้ัญญาณทางสังคม วธีิการไม่ไดข้ึ้นกบัทกัษะทางภาษา แต่เป็นการเตรียมความพร้อมดา้น
ภาษา  เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและความคิดผ่านวฒันธรรมจึงเป็นจุดก าเนิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งภาษาและความคิด (Thought)  
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ทอลี (Tauli อา้งถึงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2529) ไดใ้ห้
ความเห็นในบทความของเขาเร่ือง “The Theory of Language Planning” วา่ ภาษาท าหนา้ท่ีสอง
ประการในสังคม คือ เป็นเคร่ืองมือ (means) และเป็นระบบสัญญาณทางสังคม (socialcode) ซ่ึงใน
กรณีหลงัน้ีรวมไวซ่ึ้งการท าหน้าท่ีเป็นสถาบนัทางสังคม (socialinstitution) ดว้ย ส่วน เฮอร์ซเลอร์ 
(Hertzler อา้งถึงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2529) ผูป้ระพนัธ์หนงัสือ 
“A Sociology of Language”ไดก้ล่าวถึงบทบาททัว่ไปของภาษา 2 ประการ ประการแรก เป็น
เคร่ืองมือในการอธิบาย บอกลกัษณะ การจดักลุ่ม การรับรู้ การคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้จากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึง ประการท่ีสอง เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานของ
พฤติกรรมทางสังคม กริมชอว ์(Grimshaw อา้งถึงใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2529) ผูส้นใจภาษาเชิงสังคมศาสตร์และเขียนหนงัสือ ช่ือ “Languageas Social Resource” 
ให้ความเห็นเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของภาษาว่า เป็นกลไกของการควบคุมทางสังคม 
(socialcontrol) และเช่ือว่า ภาษาก่อให้เกิดกระบวนการสังคมประกิต (socialization) ในสังคมข้ึน 
นอกจากน้ี ยงักล่าววา่ ภาษามีบทบาทในการเล่ือนฐานะทางสังคมของบุคคลโดยช้ีให้เห็นวา่ บุคคล
ยิ่งรู้ภาษาถ่ินนอกจากภาษาแม่ของตนมากข้ึนเท่าไร ก็ยิ่งเป็นชนชั้นผูน้ า (elite) ในสังคมยิ่งข้ึน 
ส าหรับ เคลแมน (C.Kelman อา้งถึงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2529) 
กล่าวว่า ภาษามีอ านาจอย่างส าคัญในการรวมกลุ่มชนท่ีกระจัดกระจาย และชนกลุ่มย่อย 
(subgroups) ให้เข้ามาสวามิภักด์ิต่อระบบเดียว ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2531) กล่าวไวใ้นเร่ือง     
พระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในการใช้ภาษาไทยด้านการเมืองการปกครอง ว่า 
“รัฐบาลเป็นสถาบนัหน่ึงในสถาบนัส าคญัของประเทศ และจะตอ้งปฏิบติัโดยถือว่า ชาติบา้นเมือง
เป็นเป้าหมายส าคญัและความอยูดี่กินดีของประชาชนเป็นส่ิงท่ีปรารถนา ในการน้ีก็จะตอ้งเขา้ใจวา่
ทุกส่วน ทุกสาขาของชีวิตประชาชนจะมารวมอยู่ท่ีท่าน จึงตอ้งมีการร่วมมือ การประสานงานท่ี
เหมาะสม โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนตวั หรือแม้แต่ส่วนของงานท่ีตวัท า จะต้องประสาน
ประโยชน์ทั้งหลายใหเ้ขา้กนั และพยายามท าใหเ้หมาะสมท่ีสุด บางคนก็คิดวา่ตวัไดรั้บหนา้ท่ีเฉพาะ
อยา่งหน่ึงก็จะปฏิบติัอยา่งดี แต่ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนท่ีซ่ึงถา้ไม่สอดคลอ้งกนั ประโยชน์ส่วน
นอ้ยหรือส่วนเฉพาะจะไม่ส าเร็จเหมือนกนั นัน่คือ ประโยชน์ส่วนรวม ค าวา่ประโยชน์ส่วนรวมน้ี 
หมายถึงการประสานประโยชน์ส่วนสาขาหรือส่วนงานเฉพาะให้เขา้กนัจึงจะไดมี้ความส าเร็จใน
การไปท าประโยชน์อยา่งยิง่ ฉะนั้นก็เช่ือวา่ทุกท่านก็ตระหนกัดีในความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ  เพื่อท่ีจะ
น าไปใช้ในการปฏิบติังานซ่ึงจะตอ้งการความตั้งใจจริง ตอ้งการความซ่ือสัตยสุ์จริต ตอ้งการความ
แข็งแรง  หมายถึง  แต่ละท่านท่ีมีก าลงัทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความรู้พร้อมทุกอย่าง ฉะนั้น ก็ขอให้
ท่านทั้งหลายมีก าลงัทั้งกายทั้งใจ ทั้งความรู้หรือก าลงัปัญญาท่ีพร้อมและน าออกมาใชเ้พื่อให้ไดเ้ป็น
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ผลส าเร็จของการงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายเป็นแต่ละบุคคลและเป็นส่วนรวมของคณะรัฐมนตรี 
ฉะนั้นถา้ทุกคนไดป้ฏิบติัดว้ยความสามารถอยา่งน้ี ก็เช่ือว่า บา้นเมืองจะกา้วหนา้และปลอดภยั ซ่ึง
จะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลและแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายท่ีจะเร่งในขอ้น้ี” โดยยกตวัอยา่งพระราช
ด ารัสในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีน าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเขา้รับหน้าท่ี         
ณ ต าหนกัจิตรลดารโหฐาน  วนัพฤหัสบดีท่ี14 สิงหาคม 2529 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงสรุปว่า จากขอ้คิดเห็นของนกัวิชาการต่างๆ จะเห็นไดว้่า “ภาษามีหน้าท่ี
และบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งในสังคม คือ ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างคนในสังคม 
ภาษาช่วยถ่ายทอด ความรู้ ความคิด และช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างชนในชาติและ
ระหว่างชาติ นอกจากน้ี ภาษายงัแสดงถึงสถานะทางสังคมบุคคลมีความรู้ดีในภาษาของตนและ
ภาษาอ่ืนๆ ย่อมจะได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืนและอาจถือเป็นบุคคลชั้นน าของสังคม 
ในทางการเมือง ภาษามีบทบาทส าคญัในการท่ีจะรวมจิตใจของประชาชนในชาติให้มีความสามคัคี 
มีความรักชาติ และภาคภูมิใจในชาติของตน ...”  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2529, 151) ทรงเสนอแนะเก่ียวกบั
การเรียนการสอนภาษาไทยไวว้า่  

1.  การเรียนการสอนภาษาไทยควรมีวิธีสอนและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับทั้ งความรู้เร่ืองท่ีเรียนท่ีมีความหลากหลายให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ฝึกใหน้กัเรียนสามารถคน้ควา้ไดเ้อง 

2. เน้ือหาท่ีน ามาสร้างเป็นบทเรียนในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นควรไดใ้ห้ความรู้
ในเร่ืองต่างๆ ท่ีสืบเน่ืองกับความรู้ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วรรณคดี 
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม รวมทั้งเร่ืองราวเหตุการณ์ในปัจจุบนัอนัจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้อยา่งกวา้งขวางสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมและ
ชาติบา้นเมืองได ้

3. ในการเรียนการสอนภาษาไทยควรจดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน
อย่างครบถว้นโดยให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ ความถนดั และความสามารถ
ของนกัเรียน เช่น การฝึกให้นกัเรียนฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การฝึกพูดแสดงความคิดเห็น และฝึก
ออกเสียงให้ชดัเจน ถูกตอ้งการอ่านออกเสียงทั้งความเรียงและท านองเสนาะการเขียนแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ และการเขียนหนงัสือให้ถูกตอ้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทกัษะ
ต่างๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนภาษาไทย 

4. ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในภาษาไทย ให้มีค่านิยมท่ี
ดีงามในการใชภ้าษาไทยให้เหมาะกบักาลเทศะและบุคคล และให้ตระหนกัถึงคุณค่าของภาษาไทย
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ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยท่ีจะตอ้งช่วยกนัธ ารงรักษาเอาไว ้
และน ามาใชใ้นการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,ม.ล. (2518) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระเบียบวิธีสอนภาษาไว้
วา่ 

1.  ตอ้งใหฟั้ง พดู อ่าน และเขียนโดยใชภ้าษาท่ีดี ชดัเจน แจ่มแจง้ ถูกตอ้งกาลเทศะและ
บุคคล 

2.  ตอ้งให้เกิดความตอ้งการท่ีจะส่ือสาร หรือท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ือสารดว้ย
วธีินั้น ดว้ยวธีิน้ี ดว้ยเหตุนั้น ดว้ยเหตุน้ี เช่น การเขียนจดหมาย เขียนความเห็นลงหนงัสือพิมพ์ เขียน
จดหมายร้องเรียน บนัทึกวชิาการ บนัทึกการไปทศันาจร 

3. ก่อนท่ีจะสมมุติตวันกัเรียนให้เป็นผูใ้ด อยู่ในสถานการณ์อย่างไร ตอ้งให้นกัเรียน
เขียนจากสภาพจริงใหไ้ดเ้สียก่อน 

4.  อยา่ใหเ้ขียนหรือพดูเร่ืองท่ีไม่มีความคิดส าหรับท่ีจะพดูหรือเขียน 
นอกจากน้ี บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2523) กล่าวถึงสาเหตุปัญหาและอุปสรรคของ

การสอนภาษาไทยวา่ “ความบกพร่องในการสอนภาษาไทยท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ขาดความเอาใจใส่และ
ความพยายามในอนัท่ีจะคน้หาวธีิสอนท่ีไดผ้ล และการผลิตวสัดุ อุปกรณ์ไม่กา้วหนา้ ซ่ึงตอ้งถือเป็น
ความรับผดิชอบตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงลงมาถึงครู-อาจารยท่ี์สอน” สอดคลอ้งกบัท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2529) ท่ีทรงกล่าวในงานวิจยัว่า “ปัญหาการบริหารวิชาการมี
ปัญหาท่ีผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญัแก่ภาษาไทยมากเท่าท่ีควร...ครูบางคนไม่รักภาษาไทยครูผูส้อน
ไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ขาดศิลปะการสอนท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทยให้สนุกสนาน
นอกจากน้ี บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,ม.ล. ยงักล่าวถึงการก าหนดนโยบายและการวางแผนว่า ก่อน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนงาน เราตอ้งรู้ว่าเราตอ้งการอะไร เพียงใดจึงก าหนดวตัถุประสงค์
กวา้งๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้เราตอ้งมีแผนงานให้ผูส้อน ผูเ้รียนปฏิบติัอย่างไรเรียกว่า 
“วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” คือ วตัถุประสงค์ในรูปการกระท า การวดัสมรรถภาพ ทศันคติให้
เขา้ใจระหว่างผูส้อน ผูเ้รียนอย่างชดัเจน เช่นเดียวกบั กุหลาบ มลัลิกะมาส (2537) กล่าวว่า ผูส้อน
ตอ้งวางจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน เตรียมเน้ือหาท่ีจะสอนและวิธีการสอน ทั้งน้ี อาจารยท่ี์สอนตอ้งมุ่งมัน่
และจริงจงั และบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. ยงัสรุปว่า ครูอาจารยภ์าษาไทยดูเหมือนไม่เขา้ใจ
ลกัษณะท่ีแทจ้ริงตามธรรมชาติของภาษาไทยนกั...เม่ือเป็นเช่นน้ี การสอนภาษาไทยจึงมีอุปสรรค
มาก และท่านกล่าวต่อว่า เม่ือก าหนดนโยบายแน่นอนแล้ว จึงควรท าหลักสูตร (หลักสูตร คือ 
แผนงานอย่างกวา้ง ซ่ึงตอ้งตีเป็นพฤติกรรมและก าหนดชั้นและมาตรฐานของพฤติกรรม) ส าหรับ
หลกัสูตรดา้นภาษาตอ้งประกอบดว้ย ประการแรก การฝึกทกัษะ ประการท่ีสอง ความรู้เร่ืองเสียงใน
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ภาษา โครงสร้างของภาษา ประวติัของภาษา ประการท่ีสาม วฒันธรรมทางภาษาหรือการใชภ้าษา 
เช่น การใช้ค  าราชาศพัท์ ค  าสุภาพ วรรณคดี ทั้งสามประการน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะส าหรับ
การเรียนการสอนภาษาไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) วสัดุและ
อุปกรณ์ จ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้หมาะกบัวธีิสอน ทั้งน้ี บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2523) กล่าววา่ “ไม่มี
ครูก่ีคนท่ีสามารถสอนด้วยมือเปล่าได้” วสัดุ หมายถึง ส่ิงท่ีใช้ภาษาเป็นเน้ือหา ส่วนอุปกรณ์
สมยัใหม่มีมากมาย นอกจากน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) ทรง
เสนอแนะวา่ ส่ือการเรียนควรเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนดว้ย 

ดา้นการวดัผล เป็นขั้นตอนส าคญัมากเม่ือสอนแลว้ก็ตอ้งวดัผลให้สอดคลอ้งกบัวิธีการ
สอน ส าหรับความคิดกบัทกัษะทางภาษาจะเห็นวา่ “การใชค้วามคิดแนบสนิทอยูก่บัสมรรถภาพการ
ใชภ้าษาในเม่ือภาษาเป็นเคร่ืองส่ือความหมาย ถา้หากในความคิดนึกของมนุษยค์นใดหาความหมาย
ได้น้อย การใช้ภาษาย่อมพฒันาไปไม่ได้ ดังนั้น การสอนภาษาของตนเองก็คือ การสอนให้ใช้
ความคิดเป็นอนัดบัหน่ึงทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) ทรงเห็น
ความจ าเป็นของการฝึกทกัษะในการสอนภาษาไทย โดยทรงเสนอว่า “ควรจดัให้นักเรียนได้ฝึก
ทกัษะทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนให้ครบถว้นซ่ึงการฝึกให้นกัเรียนฟังเพื่อจบัใจความ
ส าคญั การฝึกพูดแสดงความคิดเห็นการฝึกออกเสียงให้ชดัเจน ถูกตอ้ง ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง,
การฝึกเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ การฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกตอ้ง อนัเป็นทกัษะท่ี
จ าเป็นอยา่งยิง่ในการสอนภาษาไทย” 

โรแบน (Roban) ไรอนั (Ryan) และสไควร์ (Squire) ไดใ้หข้อ้คิดในการสอนภาษาไวใ้น
หนงัสือ Teaching Languageand Literature ซ่ึง สุจริต เพียรชอบ สรุปวา่ การสอนภาษาโดยทัว่ไป
ควรค านึงถึง ประการแรก ฝึกให้เด็กไดใ้ชค้วามคิดเพื่อส่งเสริมความงอกงามทางปัญญา ประการท่ี
สอง การสอนภาษาควรเนน้ความเขา้ใจหลกัไวยากรณ์ ประการท่ีสาม การสอนภาษาตอ้งให้ผูเ้รียน
เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม ประการท่ีส่ี การสอนภาษาตอ้งให้ผูเ้รียน
น าความรู้ท่ีเรียนไปใชใ้นการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก่อ สวสัดิพาณิชย ์(2514) ใหข้อ้คิดวา่ การสอนภาษาควรปลูกฝังทกัษะ ฝึกให้เกิดทกัษะ 
จดัประสบการณ์เพื่อให้เด็กใช้ทกัษะอย่างกวา้งขวาง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เช่นเดียวกบั กุหลาบ  
มลัลิกะมาส (2537) เห็นว่า ควรปลูกฝังทกัษะท่ีจ าเป็น ย  ้าทกัษะแต่ละทกัษะให้แม่นย  า ถา้อจัฉริยะ
ฝึกคร้ังเดียวได้ แต่บุคคลทัว่ไปตอ้งฝึกมากกว่า 1 คร้ัง น าทกัษะนั้นไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน เช่น       
พดูหนา้ชั้นใหช้ดัถอ้ยชดัค า การใหเ้ล่นละคร การเขียนโปสเตอร์ คือ เปล่ียนสถานการณ์แต่ยงัคงฝึก
ทกัษะ แกไ้ขขอ้บกพร่องของทกัษะนั้นๆ เช่น ฝึกใชค้  าสุภาพ น ้ าเสียงน่าฟัง ใชส้รรพนามเหมาะสม 
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รู้จกัขอโทษ ขอบคุณ ใชค้วามนุ่มนวลในการพดูสอดคลอ้งกบัสมเด็จพระเทพรัตนราสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (2529) ท่ีทรงเห็นความส าคญัของการฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 

สายหยุด จ าปาทอง (2520) ให้ความคิดเห็นว่า การเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดผล
อย่างเต็มท่ีนั้น ผูส้อนตอ้งหมัน่ศึกษาอย่างกวา้งขวางและลึกซ้ึงในเน้ือหาวิชาท่ีสอน ไม่ว่าจะสอน
เน้ือเร่ืองใดก็ตามจะต้องสอนโดยให้รายละเอียดทุกด้านพร้อมทั้ งสอนให้สัมพนัธ์กับการอ่าน 
นอกจากนั้น ผูส้อนควรจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัเน้ือหามีอุปกรณ์ใหม่ๆ มาช่วยสอนเน้ือหาใดท่ี
ครูอาจารยร่์วมสอนเป็นกลุ่มไดก้็ควรจดั 

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2522) กล่าวถึงความส าคญัของภาษาไทยไวว้า่ “ใชเ้ป็นส่ือกลาง 
เสริมสร้างวฒันธรรม ส าแดงเอกลกัษณ์ พิทกัษเ์อกราช ประสาทวิทยา พฒันาความคิด กอบกิจการ
งาน ประสานสามคัคี” นอกจากน้ี ท่านยงัใหแ้นวทางในการสอนภาษาไทยวา่ อาจารยภ์าษาไทยตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกนัลกัษณะของภาษาและวธีิสอน ดงัน้ี 

1.  ธรรมชาติ ในการเรียนภาษา ตอ้งเร่ิมจาก ฟัง พดู แลว้จึง อ่าน และเขียน 
2.  องคป์ระกอบของภาษา ภาษาทุกภาษาจะมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

2.1 เสียง เสียงในแต่ละภาษายอ่มแตกต่างกนัออกไป 
2.2 ความหมายในภาษาไทยเสียงสัมพันธ์กับความหมาย ถ้า เสียงเปล่ียน 

ความหมายก็เปล่ียน เช่น เสือ เส่ือ เส้ือ 
2.3 โครงสร้าง ถอ้ยค าท่ีเปล่งออกมาประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ พยญัชนะ 

สระ และวรรณยกุต ์
ฉะนั้น ในการจดัการเรียนรู้ครูภาษาไทยจึงตอ้งรู้จกัองคป์ระกอบของภาษาเป็นอยา่งดี 

เพื่อให้เด็กเรียนรู้การออกเสียง เข้าถึงความหมาย และโครงสร้างค าสอดคล้องกับ บุญเหลือ         
เทพยสุวรรณ, ม.ล. ท่ีเห็นวา่ ครูภาษาไทยควรเขา้ใจธรรมชาติของภาษา 

3. สอนทกัษะ 4 อยา่งให้สัมพนัธ์กนัในการสอนภาษาไทยซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะทั้งส่ี 
คือ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนเพราะในการใชภ้าษา เม่ือมีการพูดยอ่มมีการฟัง การ
อ่านการเขียนสัมพนัธ์กนัอยูจึ่งควรสอนไปดว้ยกนัสอดคลอ้งกบั กุหลาบ มลัลิกะมาส (2537) ก็เห็น
วา่การสอนทกัษะต่างๆ ให้สัมพนัธ์กนั และการสอนแบบบูรณาการ เช่น สอนวรรณคดีสัมพนัธ์กบั
ประวติัศาสตร์ สอนบาลีสันสกฤตซ่ึงเป็นหลกัภาษาสัมพนัธ์กบัโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 

4. สอนใหเ้กิดทกัษะ เน่ืองจากทกัษะ หมายถึง การกระท าใดๆ ใหเ้กิดความคล่องแคล่ว 
ช านาญโดยอตัโนมติัทกัษะจะเกิดข้ึนได้ก็ต้องอาศยัการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ เพราะถ้าขาดการ
ฝึกฝนจะท าใหท้กัษะเส่ือมลง ดงันั้น การสอนภาษาจะตอ้งให้เกิดทกัษะทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน
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การเขียน เพราะส่ิงเหล่าน้ีตอ้งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้ได้คล่องแคล่ว และไดผ้ลดี การสอน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะมีหลกั ดงัน้ี 

4.1  ฝึกทีละอย่างก่อน และฝึกให้สัมพนัธ์กนั เช่น เน้นฝึกฟังให้ดีและฝึกพูดดว้ย 
เม่ือฝึกอ่านเขียนไดแ้ลว้ก็ฝึกสัมพนัธ์ทกัษะ พึงจ าไวว้า่ ทกัษะอยา่งอยา่งหน่ึงมกัส่งเสริมทกัษะอ่ืนๆ 
ดว้ยเสมอ 

4.2  ฝึกจากส่ิงง่ายไปหายาก 
4.3  ใหผู้เ้รียนสนใจและเตม็ใจท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนเอง 
4.4  พยายามจดัประสบการณ์และกิจกรรมใหไ้ดก้ระท าอยูเ่สมอ 
4.5  ควรมีการวดัผลสม ่าเสมอ 

5. สอนใหเ้กิดความรู้ หมายถึง การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนไดพ้บไดเ้ห็น
มากข้ึนการเรียนรู้ก็จะเกิดมากข้ึน การเรียนการสอนควรมุ่งให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยการกระท ามากท่ีสุด
ฉะนั้น การสอนภาษาไทยจึงควรยดึหลกั ดงัน้ี 

5.1  จดักิจกรรม อาจเป็นเหตุการณ์สมมุติ เพื่อให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหา ซ่ึงนบัวา่เป็น
การเรียนรู้อยา่งหน่ึง ส าหรับการจดักิจกรรมนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(2529) ทรงเสนอแนะว่า ควรจดัให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของนกัเรียน 

5.2  ใชอุ้ปกรณ์ นบัเป็นการจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน ให้เขาไดส้ัมผสัมากกว่า
ฟังครู เพราะผูเ้รียนไดพ้ิสูจน์ ไดส้ังเกต ไดพ้ิจารณาใหเ้กิดความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

6. สอนใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทย ซ่ึงเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทีของมนุษยท่ี์มี
ต่อกนั หรือต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เป็นสภาพทางจิตใจท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดท่ีเปล่ียนแปลงยากการสอนภาษาไทยจึงต้องยึดหลัก จูงใจ สังเกตความสนใจและ
ส่งเสริมความสนใจเก่ียวกบัภาษาไทย จดัเน้ือหาใหเ้หมาะกบั สติปัญญา วยัความสามารถของผูเ้รียน 
ใหผู้เ้รียนมีโอกาสชมนิทรรศการหรือการแสดงเก่ียวกบัภาษาไทย 

7.  สอนให้เก่ียวโยงกบัชีวิตประจ าวนั เรียนส่ิงท่ีน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ 
คือ ฝึกฝนใหใ้ชภ้าษาถูกตอ้งเพื่อผูเ้รียนจะเห็นประโยชน์ส่ิงท่ีเรียนจะไดส้นใจและตั้งใจ 

องคป์ระกอบท่ีช่วยใหก้ารสอนภาษาไทยไดผ้ล 
1. ตวัครูนบัเป็นบุคลากรท่ีส าคญัยิ่ง ถา้สมรรถภาพการสอนของครูดี ผลการเรียนของ

นกัเรียนก็จะดีไปดว้ย ฉะนั้น ครูสอนภาษาไทยควรปรับปรุงตนเอง ดงัน้ี 
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1.1  บุคลิกภาพการแต่งกายของครู ตอ้งให้สุภาพ เรียบร้อย ถูกระเบียบ ไม่แต่งกาย
ปอนเกินไป ท่าทางสง่างาม สุภาพ พดูจามีน ้าหนกั มีจงัหวะน่าฟัง ไม่พดูค าหยาบ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน 

1.2 ความรู้ ครูภาษาไทยตอ้งมีความรู้ดี มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง และควรรู้
แจง้ในหลกัสูตร เอกสารประกอบหลกัสูตร อุปนิสัย ความสนใจ ความสามารถของนกัเรียนท่ีตน
สอน รู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

1.3 ความสามารถ ครูตอ้งมีความสามารถพอตวั ถา้ครูภาษาไทยมีความสามารถ
ดา้น การร้อง การร า การแสดงละคร การพูด หรือ อาจเรียกไดว้่า เป็นคนมีศิลปะหลายๆ อย่างใน
ตนเอง พร้อมทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ลกัษณะความเป็นผูน้ าส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การสอนของ
ครูประสบความส าเร็จและนกัเรียนก็จะเล่ือมใสศรัทธา 

1.4 คุณลกัษณะครูภาษาไทยท่ีดี 
1)  ประพฤติดี มีคุณธรรม และต่ืนตวัทางวชิาการตลอดเวลา 
2)  มีความรับผดิชอบในดา้นการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ โดยน าเทคนิค

วิธีสอนใหม่ๆ มาใช้ให้เหมาะกบัเน้ือหา มีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ถูกตอ้งและแม่นย  าใน
โครงสร้างพื้นฐานภาษาไทยสอดคลอ้งกบั กุหลาบ มลัลิกะมาส (2537) “อาจารยท่ี์สอนตอ้งมุ่งมัน่ 
จริงจงั พร้อมท่ีจะท างานหนกั 

3)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาไทย และแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน
ท่ีพบ ทั้งน้ี ตอ้งตระหนักว่า ภาษาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม เป็นมรดกตกทอดท่ีสืบต่อกนัมา 
ภาษาจะงอกงามหรือเส่ือมลงข้ึนอยูก่บัเจา้ของภาษา 

2. นกัเรียน ตวันกัเรียนนบัเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทย
ไดผ้ล ฉะนั้นนกัเรียนควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 2.1 มีพื้นความรู้ดี 
 2.2 มีความสนใจ ตั้ งใจเรียน มีอุปกรณ์การเรียนครบ สอดคล้องกับ กุหลาบ         

มลัลิกะมาส (2537) ท่ีวา่ผูเ้รียนก็ตอ้งท างานหนกัข้ึน เช่นเดียวกบัท่ีอาจารยท่ี์มุ่งมัน่ จริงจงั พร้อมท่ี
จะท างานหนกั 

 2.3 มีสุขภาพอนามยัดี 
 2.4 อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
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3.  องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ความสนใจ และการให้ความส าคัญด้านวิชาการของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นขวญั  ก าลงัใจอย่างหน่ึงของครูตลอดจน สภาพของอาคารเรียน สภาพแวดลอ้ม  
และส่ือการเรียนการสอน 

2.1.2 หลกัการจดัการสอนภาษาไทย 
สุจริต เพียรชอบ (2538) กล่าวไวใ้น “วิธีสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา” ถึงหลกั

จิตวทิยาท่ีครูควรน ามาใชใ้นการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างบรรยากาศ และสภาพการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1)  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) ความสามารถทางภาษาต่างกนั
ข้ึนกบัสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพร่างกาย สติปัญญา บิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มทางบา้น ก่อนสอนภาษาไทยควรทดสอบความสามารถทางภาษา ถา้เด็กมีความสามารถ
สูงก็ส่งเสริมให้มีทกัษะสูงข้ึน ถา้ทกัษะต ่าก็สอนซ่อมเสริม จดัระบบการเรียนการสอนให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด และสร้างสถานการณ์ใหเ้ด็กทุกคนรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาไทย 

2)  ความพร้อม (Readiness) ในต่างประเทศจะทดสอบความพร้อมดา้นการอ่าน การ
เขียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน อ่านไดเ้ร็วนาทีละก่ีค า ส่วนในประเทศไทยเรายงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจ
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมากนกั 

3)  กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนพฤติกรรมผูเ้รียน
ซ่ึงเป็นการมีประสบการณ์ตรงการฝึกปฏิบัติ และการท่ีผู ้เรียนได้มีปฏิกิริยากับส่ิงแวดล้อม
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนงอกงามข้ึน เม่ือผูเ้รียนเรียนรู้แล้วจะคงทนถาวรและ
สามารถถ่ายเทความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้ครูภาษาไทยควรจดัสภาพการเรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้เกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เช่น สอนเร่ืองค านามให้นกัเรียนยกตวัอยา่งมากๆ (แทนท่ีจะ
ยกตวัอย่าง 1-2 ค  า) แลว้ช่วยกนัพิจารณาดว้ยเหตุผล และสรุปค าจ ากดัความเองเป็นการสอนแบบ
อุปนยั (inductive method) คือ นกัเรียนไดย้กตวัอยา่งเอง คิดหาเหตุผลและสรุปเองการท่ีตวัอยา่งมี
มากท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงแลว้จะไม่ลืมส่ิงท่ีเรียน และสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปใชใ้น
สถานการณ์อ่ืนได ้

4)  การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย (purposeful learning) เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการตั้งจุดมุ่งหมาย วางแผนการเรียนร่วมกบัครูจะท าให้นกัเรียนสนใจมีผลการเรียนดีข้ึน เพราะ
เป็นความตอ้งการ และเป็นแรงขบัของนกัเรียนเองโดยทัว่ไป การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายเห็นชัด
พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมการสอนของครูควบคู่ไปดว้ย เช่น  
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ตารางที ่2.1  การเรียนรู้อยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
2.ครูช้ีแจงจุดประสงค ์

พฤติกรรมครู ล าดบัขั้นการเรียนรู้อยา่งมีจุดมุ่งหมาย 

1. ครูเร้าความสนใจของนกัเรียน 1. นกัเรียนตั้งจุดมุ่งหมายชัว่คราว 
2. ครูช้ีแจงจุดประสงคแ์ละแสดงวธีิปฏิบติั 2. นกัเรียนตั้งใจท ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุ

จุดประสงค ์
3. ครูสอนเป็นล าดบัขั้น   3. นกัเรียนใชค้วามคิด   
4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทดลอง    4. นกัเรียนทดลองท ากิจกรรมโดยจดักิจกรรมท่ี

ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
5. ครูประเมินผลการท างานของนกัเรียน 5. นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายเกิดความมัน่ใจ ดว้ย

การแกไ้ข ใหค้  าแนะน าจดัสถานการณ์มี
ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเหมาะสมท่ีจะใหใ้ชใ้น
สถานการณ์ใหม่อ่ืนๆ ได ้

 
5)  การเรียนรู้โดยการกระท า (learningby doing) เน่ืองจาก ภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะ

นักเรียนได้ลงมือกระท า จึงจะได้ประสบการณ์ตรง เช่น สอนเร่ืองการประชุมนักเรียนก็ต้อง
ด าเนินการประชุมจริง 

6)  การเรียนรู้โดยการฝึกฝน (law of exercise) ธอร์นไดค์ (Thorndike) กล่าววา่ “การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีก็ต่อเม่ือไดมี้การฝึกฝน หรือ กระท าซ ้ า”ทั้งน้ี ภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะ จึง
จ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะทางภาษามาก ทกัษะในการใชภ้าษาจึงจะดีข้ึน 

7)  กฎแห่งผล (law of effect) เม่ือผูเ้รียนเรียนภาษาไทยแลว้ย่อมทราบผลการเรียน      
ทั้งทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน หลกัภาษา วรรณคดี ดงันั้น ครูควรรีบตรวจและส่งคืน การติชมควร
ชมส่วนดีก่อนแลว้ค่อยติ และยดึหลกั “ติเพื่อก่อ”พร้อมมีขอ้เสนอแนะดว้ย 

8)  กฎการใชแ้ละไม่ไดใ้ช ้(law of use and disuse) เร่ืองท่ีเรียนแลว้จ าเป็นตอ้งทบทวน
คือ ยิ่งไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษามาก และน าไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั จะท าให้มีประสบการณ์
ทางภาษาสูงมากข้ึน 

9)  แรงจูงใจ (motivation) ส าคญัต่อการสอนภาษาไทย เพราะโดยทัว่ไปคนสนใจ
ภาษาไทยนอ้ย ครูจึงควรสร้างสถานการณ์จูงใจใหน้กัเรียนสนใจเรียน ตั้งใจฝึกทกัษะ และมีทศันคติ
ท่ีดีต่อภาษาไทย ทั้งน้ี แรงจูงใจมีทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน 
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“แรงจูงใจภายนอก” ครูภาษาไทยสร้างข้ึนได ้เช่น การสร้างบรรยากาศการจดักิจกรรม 
และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจสนุกสนานเป็นแรงกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ส่วน 
“แรงจูงใจภายใน” เป็นแรงจูงใจในตวัผูเ้รียนได้แก่ความกระตือรือร้น ความใคร่รู้ใคร่เรียน อยาก
เสาะแสวงหาความรู้มกัมีผลจากแรงจูงใจภายนอก ซ่ึงครูภาษาไทยอาจสร้างแรงจูงใจภายนอกดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

1. การสร้างบรรยากาศ การสร้างบรรยากาศในการเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก บุคลิกภาพ
ของครูก็นับเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีส าคัญ และครูภาษาไทยควรมีหน้าตายิ้มแย้มท่าทาง
กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง เป็นกันเอง ใจกวา้ง พร้อมท่ีจะตอบค าถาม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของนกัเรียน บรรยากาศอนัเกิดจากบุคลิกภาพของครูน้ี เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การ
เรียนการสอนภาษาไทยสัมฤทธ์ิผล 

2. การน าเขา้สู่บทเรียน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการเร่ิมตน้การเรียนการสอนภาษาไทย 
ครูควรวางแผนการสอนโดยพยายามจดัใหมี้กิจกรรม ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนใชเ้วลาสั้นๆ ประมาณ 3-5 
นาที หากมีความจ าเป็นก็ไม่ควรเกิน 10 นาที กิจกรรมขั้นน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะดึงความสนใจของ
นกัเรียนเขา้มาร่วมอยู่ในจุดใดจุดหน่ึง เพื่อท่ีจะไดเ้ร่ิมเรียนต่อไป การน าเขา้สู่บทเรียนภาษาไทยมี
หลายวิธี ไดแ้ก่การใช้ ภาพ บทเพลง ค าประพนัธ์ ท านองเสนาะ เช่น การขบัเสภา กาพยเ์ห่เรือ เชิด
หุ่น พากยโ์ขน การฟ้อนร า นิทาน สุภาษิตและค าพงัเพย แผนภูมิ/แผนท่ีประกอบ 

ทั้งน้ี แรงจูงใจภายนอกมีผลต่อแรงจูงใจภายใน เช่น เรียนลกัษณะค าประพนัธ์แลว้อยาก
แต่งเอง แรงจูงใจภายในเกิดจากตวัผูเ้รียนเอง เช่น ความใคร่รู้ ใคร่เรียน ความรู้สึกอยากร่วมกิจกรรม 

3. การจดักิจกรรมประกอบการเรียนท่ีช่วยให้นกัเรียนต่ืนตวั กระตือรือร้น โดยเสริม
ก าลงัใจทางบวกเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจดัการเรียนรู้ อาจจดั การอภิปราย โต้วาที 
ประชุมกลุ่มย่อย แสดงละครและแสดงบทบาทสมมุติ วาดภาพหรือวาดการ์ตูนประกอบ แต่งบท
ละครเพื่อแสดงเอง แต่งค าประพนัธ์, เขียนวิจารณ์ตวัละคร เขียนแสดงความคิดเห็น รวบรวมศพัท ์
ค าควบกล ้า ค  าสมาส ค าสนธิ ประดิษฐ์หุ่นจ าลอง ขบวนเรือ อาวุธ แกะสลกัผกั ผลไมท่ี้ปรากฏใน
วรรณคดี แต่งป้ายนิเทศหนา้หอ้ง ใชแ้ผนท่ี/แผนผงั กิจกรรม ประกอบการสอน 

10)  การเสริมก าลังใจ (Reinforcement) การเสริมก าลังใจ หรือการเสริมแรงเป็น           
ส่ิงส าคญัซ่ึงครูควรเสริมก าลังใจเด็กเป็นระยะๆ เม่ือนักเรียนแสดงออกถูกต้อง ซ่ึงนักจิตวิทยา
เสนอแนะว่า ควรให้ก าลงัใจทางบวก เพราะการเสริมก าลงัใจทางบวกช่วยให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนอนัจะส่งผลให้การเรียนดีข้ึน ทั้งน้ี สกินเนอร์ 
(Skinner) พยายามใหเ้สริมก าลงัใจดา้นบวกเพื่อใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ตนเองประสบความส าเร็จ อาจท า
ไดด้ว้ย วาจา ท่าทาง เช่น ค าตอบท่ีนกัเรียนตอบมาเป็นค าตอบท่ีน่าสนใจ แต่ยงัไม่ถูกตอ้งทีเดียว 
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ลองหาค าตอบใหม่อีกคร้ัง เป็นตน้ นอกจากน้ี อาจเสริมก าลงัใจดว้ยการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม การท่ี
เพื่อนใหก้ าลงัใจเพื่อน หรือก าลงัใจจากกลุ่มเพื่อนดว้ยกนั และการใหร้างวลั 

หลกัจิตวิทยาท่ีใชใ้นการสอนท่ีครูภาษาไทยควรน ามาใชน้ั้น ธอร์นไดค ์พบว่า กฎการ
เรียนรู้ท่ีส าคญั คือ “กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหดั และกฎแห่งความพร้อม เป็นส่ิงท่ีตอบสนองการ
เรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด” 

2.1.3 กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,ม.ล. บรรยายในการสัมมนาอาจารยว์ิชาภาษาไทย (2523) ว่า 

การสอนให้คนในชุมชนรู้จกัใช้ภาษาเป็นส่ือความนึกคิดมีความส าคญัอนัดบัหน่ึงในการศึกษา          
ทุกชาติท่ีมีระบบการศึกษาก็จะจดัสอนภาษาไวเ้ป็นวิชาหน่ึงโดยไม่เวน้ประเทศใดเลย “การเรียน
การสอนภาษาจะตอ้งด าเนินไปให้ผูเ้รียนใช้ภาษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด และผูส้อนจะตอ้ง
เป็นผูมี้ประสิทธิภาพในการใชภ้าษา มิฉะนั้นจะสอนให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพไม่ได ้อีกนยัหน่ึง ครู
ตอ้งเป็นผูมี้ประสิทธิภาพสูงในการใชภ้าษา” 

ระเบียบวิธีของการสอนวิชาภาษา หรือเทคนิคในการสอนภาษา ประกอบดว้ย ปรัชญา
หรือความเช่ือถือในการประกอบกิจการ นั้น ทฤษฎี หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการท่ีจะประกอบ
กิจการ วิถี หรือวิธีการท่ีจะเร่ิมกิจการนั้นตามความเช่ือต่อกิจการนั้น กลวิธี หรืออุบายต่างๆ อนั
น าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบกิจการและอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะช่วยให้กิจการนั้น
ลุล่วงไปง่าย รวดเร็ว และไดผ้ลดี ซ่ึงตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนงาน ทั้งน้ี ก่อนเลือกเป้าหมาย
และวางแผนงานตอ้งรู้วา่เราตอ้งการอะไร เพียงใด จึงตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและตอ้ง
มีแผนงานใหค้รูและผูเ้รียนปฏิบติัซ่ึงเรียกวา่ จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม คือ วตัถุประสงคต์อ้งออกมา
เป็นรูปการกระท า สมรรถภาพ ทศันคติ ให้เขา้ใจระหว่างครูกบัผูเ้รียนอย่างแจ่มชดั ต่อจากนั้นก็
จดัท าหลกัสูตร คือ แผนงานอยา่งกวา้ง 

หลกัสูตรภาษาประกอบดว้ย ทกัษะ ความรู้ในเร่ืองภาษา (เสียงในภาษา โครงสร้างของ
ภาษา และประวติัของภาษา) และวฒันธรรมทางภาษา หรือวิธีใชภ้าษาตามประเพณีในสังคม เช่น 
ภาษาไทยมีการใชร้าชาศพัท ์มีค าสุภาพ ส่วน วรรณคดีจะนบัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมทางภาษา
ตามหลกัของสังคมวทิยาก็ได ้

ความบกพร่องอย่างหน่ึงของหลกัสูตรไทย คือ มกัก าหนดมาตรฐานตามชั้นในระบบ
โรงเรียน แทนท่ีจะก าหนดพฤติกรรมตามสมรรถภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะใน
การใช้ภาษา สมรรถภาพของนักเรียนย่อมจะไม่สูงไม่ต ่ าตามชั้ นเรียน แต่จะสูงหรือต ่ าตาม
พฒันาการของผูเ้รียน อนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มหลายอยา่งหลายประการ ถา้ก าหนดวา่ชั้นนั้น ชั้นน้ี 
ตอ้งใหไ้ดเ้ท่านั้น เท่าน้ี ก็ยอ่มไม่ไดต้ามสภาพจริง 
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การสอนจ าเป็นตอ้งด าเนินตามวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัวิชาต่างๆ มีความ
พร้อมท่ีจะปรับตวัไปตามกาลก็ตอ้งสอนดว้ยวธีิการอนัหน่ึง 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์นั้น จ าเป็นตอ้งใช้ให้เหมาะกบัวิธีสอน “ไม่มีครูก่ีคนท่ีสามารถสอน
ดว้ยมือเปล่าได”้ วสัดุ หมายถึง ส่ิงท่ีมีภาษาเป็นเน้ือหา เช่น แบบฝึก แบบทดสอบ บทส าหรับอ่าน 
หนงัสือส าหรับอ่าน ส่วนอุปกรณ์สมยัใหม่มีมากมายเขาแบ่งเป็นอยา่งอ่อน (software) คือไม่ตอ้งใช้
กลไก อยา่งแขง็ (hardware) คือ กลไกและตอ้งใชก้ลไกเชิงวทิยาศาสตร์หลายอยา่ง 

การวดัผลเป็นเร่ืองส าคญัมาก เม่ือสอนแลว้ตอ้งวดัผลว่า มีการเรียนรู้เกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด ทั้งน้ี วิธีการวดัผลตอ้งให้สอดคลอ้งกบัวิธีการสอน เช่น ฝึกทกัษะการเขียน ก็ตอ้งสอบการ
เขียน เป็นตน้ 

ส าหรับ “ความคิดกบัทกัษะภาษา” นั้น การใชค้วามคิดแนบสนิทอยูก่บัสมรรถภาพการ
ใชภ้าษา ในเม่ือภาษาเป็นเคร่ืองส่ือความหมาย ถา้ความคิดนึกของมนุษยค์นใดหาความหมายไดน้อ้ย 
การใชภ้าษายอ่มพฒันาไปไม่ได ้ดงันั้น การสอนภาษาของตนเอง คือ สอนให้ใชค้วามคิดเป็นอนัดบั
หน่ึง ขอ้บกพร่องอีกขอ้หน่ึงของการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาไทย คือ เกือบไม่ไดค้  านึงถึงการ
ใชค้วามคิดเลย จะมีแต่การจ าถอ้ยค า จ  าส านวนโวหาร จ าความคิดจากผูอ่ื้น จ าหลกัท่ีผูอ่ื้นหาไวแ้ลว้ 
พฒันาการทางภาษาย่อมอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง กระบวนการคิดเป็นเร่ืองละเมียดละไม ตอ้งเขา้ใจ
ตนเองไดโ้ดยเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของเราทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคมท่ีเราเป็นสมาชิก ประวติั
ของสังคม เข้าใจเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมท่ีเราอยู่ เม่ือเข้าใจปัจจุบนั อดีตพอสมควรก็
สามารถพยากรณ์อนาคตได ้ความรู้เหล่าน้ีเรียก “วฒันธรรม”ผูไ้ม่เขา้ใจวฒันธรรมของตนเองยอ่มมี
ความคิดผิดพลาดเก่ียวกบัชีวิต ดงันั้น ถา้จะสอนให้ใชภ้าษา ตอ้งสอนให้คิดจึงจะใชภ้าษาได้ ก็ตอ้ง
สอนใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมจึงจะคิดไดแ้ลว้จึงใชภ้าษาได ้

“การสอนภาษา คือ การสอนคิดและก่อนท่ีจะคิดได ้ตอ้งมีความเขา้ใจระบบชีวิตอย่าง
เป็นระบบ มีหลกัวิชา” สอดคลอ้งกบัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) ท่ี
ทรงเห็นวา่ “ควรฝึกพดูแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วจิารณ์ ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็น” 

สุวิทย ์มูลค า (2547) ไดเ้ขียนเร่ือง กลยุทธ์การสอนคิดประยุกต์ไวว้่า กระบวนการคิด
ประยกุตอ์าจด าเนินการได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประยกุต ์วา่ตอ้งการท าอะไร เพื่ออะไร ช่วยให้รู้วา่ จะ
น าส่ิงท่ีมีอยูม่าปรับเปล่ียน หรือประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัความตอ้งการในการแกปั้ญหา 

2. ศึกษาแนวคิดหรือส่ิงของท่ีน าไปประยุกตใ์ช ้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์ ท าความ
เขา้ใจแนวคิดหรือส่ิงของนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้บบริบทท่ีต่างกนั 

3. เลือกแนวคิดหรือส่ิงของท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. ปรับปล่ียนหรือประยกุตแ์นวคิดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใหม่ 
5. ตรวจสอบผลงานเพื่อหาจุดบกพร่อง หรือขจดัอุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ และ

บรรลุวตัถุประสงค ์
วธีิการคิดท่ีน าไปสู่การคิดประยกุตส์รุปได ้ดงัน้ี 
1.  กล้าคิด ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าน าเสนอ กล้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ อาจ

ก าหนดสถานการณ์ใหน้กัเรียนแกปั้ญหา 
2.  คิดยดืหยุน่ไม่ยดึติดกรอบโดยมองปัญหาหลายแง่มุม 
3.  คิดดดัแปลง เพื่อใหไ้ดส่ิ้งๆ ใหม่และใชป้ระโยชน์คุม้ค่า 
4.  คิดใหม่เป็นความคิดท่ีไม่เหมือนใครท าใหเ้กิดผลงาน หรือนวตักรรม 
5.  คิดวางแผนออกแบบการกระบวนการสอนคิดให้ประสบความส าเร็จด้วยการ

ก าหนดเป้าหมาย วธีิด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
6.  คิดตดัสินใจ เป็นการสรุปเพื่อหาขอ้ยุติอนัเป็นกระบวนการท่ีผา่น การวางแผน การ

รวบรวมขอ้มูล การจดัขอ้มูล การคิดหลากหลายก่อนตดัสินใจสรุป 
จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการคิดประยุกต์นั้น มีความจ าเป็นจะตอ้งน าทกัษะการคิด

พื้นฐานและลกัษณะการคิดต่างๆ ประกอบกนั ผูส้อนจึงตอ้งฝึกฝนให้เด็กมีความรู้ความช านาญใน
ทกัษะการคิด 

ประโยชน์ของการคิดประยกุต ์
1. เพื่อแกปั้ญหา 
2. เพื่อการคน้พบส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 
3. เพื่อการคน้พบส่ิงทดแทนท่ีดีท่ีสุด 
4. เพื่อลดการลอกเลียนแบบ และค านึงถึงความเหมาะสม 
การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยเพื่อการคิดประยุกต์  ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึง ความสามารถในการ
แกปั้ญหา ความประหยดัและใช้ส่ิงท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า สนใจ ใฝ่รู้ และน าความรู้ไปปฏิบติั มีความ
ยืดหยุ่น มีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลายด้าน เช่น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ คิดบูรณาการ คิดเชิงมโนทศัน์คิดวิพากษ์ คิดสร้างสรรค ์
และคิดเชิงกลยทุธ์ 

จะเห็นว่า ลกัษณะนิสัยเพื่อการคิดประยุกตจ์ะสอดคลอ้งกบัการมีคุณสมบติัเป็นเลิศใน
การศึกษาภาษาไทย และภาษาอ่ืน 
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ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557, น.6-7)กล่าวในหนงัสือ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 วา่ ในโลก
เทคโนโลยี...เด็กรุ่นใหม่จะเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและการ
คมนาคม (information and communication technology)...คนท่ีท างานในอนาคตจะท างานในเชิง
ของเทคโนโลย ี(Technological work)ในเชิงความรู้ (Knowledge worker)มากข้ึน และท างานความรู้
ในลกัษณะของการคิดและพฒันาผลผลิต (Products and service)ใหม่ๆ มากข้ึน และ...ความตอ้งการ
ผูป้ระกอบการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นความตอ้งการบุคลากรในอนาคตท่ีสร้างและท างาน
ใหม่ๆ มากข้ึน นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเปล่ียนไปโดยเฉพาะความสัมพนัธ์แบบ
ออนไลน์ ซ่ึงโลกเทคโนโลยีเครือข่ายและธุรกิจตอ้งการผูป้ระกอบการท่ีมีผูส้ร้างสรรค์มากข้ึน 
(เจมส์ บลัลนักา้, น.320-326 ) 

2.1.4 การจดัการสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงศึกษารวบรวมปัญหาเก่ียวกับการจดัการสอน

ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอบปลาย จากการประชุมคณาจารยภ์าษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายไว ้ดงัน้ี 

1. ควรฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากข้ึน เช่น ฝึกการจดัรายการเสียงตามสายใน
โรงเรียน ติดตามฟังรายการภาษาไทย ฝึกให้พูดเป็นกลุ่ม โดยครูช้ีแนะหวัขอ้ท่ีน่าสนใจหาตวัอยา่ง
การพูดท่ีดีให้นกัเรียนฟัง ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพูด จดักิจกรรมให้รักการอ่าน เช่น จดัมุม
หนงัสือ จดัให้อ่านข่าวรายวนัหน้าชั้นเรียน ฝึกทกัษะการอ่านท านองเสนาะ ส าหรับการเขียน ควร
จดัประกวดคดัลายมือ ส่งเสริมนกัเรียนท่ีเขียนดี ส่งผลงานเขา้ประกวดเพื่อเป็นแบบอยา่ง 

2.  จดักิจกรรมประกวดแข่งขนัต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนภาษาไทย ให้ความรู้เก่ียวกบั
ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ เนน้ใหเ้ห็นวา่ วชิาภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ 

3.  ขอความร่วมมือจากผูป้กครองและครูผูส้อนวชิาอ่ืนๆ ใหช่้วยกนัส่งเสริมให้นกัเรียน
สนใจภาษาไทยและเป็นแบบอย่างการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง ท่ีส าคญัครูตอ้งรักและภูมิใจในภาษาไทย 
ท าตวัใหน้กัเรียนศรัทธา 

4.  ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ โดยให้ตวัอย่างการ
แสดง ฝึกคิดวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2557, น.15) กล่าวถึง “การคิด วิจารณญาณ และการแกปั้ญหา
(Critical Thinking and Problem Solving)” ในทกัษะในศตวรรษท่ี 21 วา่ เม่ือผูเ้รียนสนใจใคร่รู้และ
มีทกัษะในการหาความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีได้แล้ว ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น คือ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และส่ิงท่ีไดศึ้กษามาวา่ อะไรดี อะไรไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริง 
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อะไรเป็นความเท็จ ซ่ึงผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งให้ความส าคญัมากควบคู่ไปกบัทกัษะในการ
แกปั้ญหาท่ีมีเหตุผลและชาญฉลาดพอ 

5.  ฝึกใหน้กัเรียนหดัฟังเร่ืองสั้นๆ ง่ายๆ ก่อนแลว้น าไปสู่เร่ืองท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ฝึกให้
สรุปประเด็นส าคญัท่ีฟังโดยการใหพ้ดูหรือเขียน 

6.  ปรับปรุงหลกัสูตร วธีิสอน แบบเรียน เตรียมอุปกรณ์การสอนใหพ้ร้อม 
7. ควรจดัใหมี้ศูนยผ์ลิตอุปกรณ์การสอนภาษาไทย และใชอุ้ปกรณ์โสตทศันศึกษาช่วย

ในการสอน 
8. ควรจดัท าหอ้งปฏิบติัการทางภาษา และหอ้งสมุดภาษาไทย 
9. จดัท าชุดการสอนเสริม 
10.  จดันิทรรศการเก่ียวกบัภาษาไทย จดักิจกรรมนอกสถานท่ี 
นอกจากน้ี อรอนงค์ สุวรรณกูล อาจารยว์ิทยาลยัครูสวนดุสิต ซ่ึงเป็นกรรมการสอบ

คดัเลือกนกัศึกษาครูและการสอนในวิทยาลยัครูสวนดุสิตมากกวา่ 20 ปี พบวา่ปัญหาดา้นภาษาไทย
ของนกัศึกษาครูชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเพิ่งจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คือ การพูดไม่ถูกตอ้ง 
อ่านไม่คล่อง แปลค าศพัท์หรือแปลความหมายไม่ได้ เก็บใจความไม่ได้ บรรยายความเม่ือตอบ
ค าถามแบบอตันยัไม่สละสลวย และท่านยงัไดแ้สดงขอ้คิดวา่ การเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ควรเน้นความส าคญัของภาษาไทยให้มาก และควรฝึกหัดให้นกัเรียนมีความสามารถ
เขา้ใจความเห็นความคิดของผูอ่ื้น ถ่ายทอดความคิดเห็นเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนไดดี้ (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2529 น.14-16) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529, น.151-152) ทรงเสนอแนะ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไว ้4 ประการ คือ 

1. การเรียนภาษาไทยควรมีวิธีสอนและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ให้
นักเรียนได้รับเน้ือหาความรู้และประสบการณ์จากเร่ืองท่ีเรียนท่ีมีความหลากหลาย ให้ความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ใหส้ามารถคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2. เน้ือหาท่ีน ามาเป็นบทเรียนในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ควรให้ไดค้วามรู้ใน
เร่ืองต่างๆ ท่ีสืบเน่ืองด้วย เป็นตน้ว่า ความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม วรรณคดี
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม รวมทั้งเร่ืองราวเหตุการณ์ในปัจจุบนั อนัจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้อยา่งกวา้งขวาง สามารถน าความรู้ไปบูรณาการใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมและ
ชาติบา้นเมืองได ้

3. ควรจดัให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างครบถ้วน และฝึก
นกัเรียนใหท้ ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ ความถนดั และความสามารถของนกัเรียน เช่น ฝึกให้
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นกัเรียนฟังจบัใจความ ฝึกพูดแสดงความคิดเห็น ฝึกออกเสียงให้ชดัเจน ถูกตอ้ง ฝึกการอ่านออก
เสียงทั้งความเรียงและท านองเสนาะ ฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และฝึกเขียน
หนงัสือใหถู้กตอ้ง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียน
การสอนภาษาไทย 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2557, น.17) กล่าวถึง 7 ทกัษะเพื่อความอยู่รอด ของ Wagner, 
2008 (ทิศนา แขมมณี, 2555) 1) แนวคิดเชิงวิจารณ์และแกปั้ญหา 2) การร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ  
3) การปรับตวัและการมีความแคล่วคล่องว่องไว 4) การคิดริเร่ิมและการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
สร้างสรรค ์5) การส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน 6) การเขา้ถึงขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 7) การใฝ่
รู้และมีจินตนาการ นอกจากน้ี ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557, น.26-29) ยงัไดก้ล่าวถึงทกัษะท่ีคนไทย
ควรพฒันา คือ 1) ทกัษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์                         
3) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 4)ทกัษะการผลิตและคิดนวตักรรม 5) ทกัษะการ
เปล่ียนแปลงและแกปั้ญหา 6) ทกัษะการส่ือสารและความมัน่ใจตนเอง และ 7) ทกัษะทางคุณธรรม
และความรับผดิชอบ 

จะเห็นไดว้่า ครูภาษาไทยท่ีเขา้ใจธรรมชาติของภาษาย่อมสอนทกัษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ให้สัมพนัธ์กบัการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึง        
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชค้วามคิดแนบสนิทอยูก่บัสมรรถภาพการใชภ้าษา 
ในเม่ือภาษาเป็นเคร่ืองส่ือความหมาย ถา้ความคิดนึกของมนุษยค์นใดหาความหมายไดน้อ้ย การใช้
ภาษายอ่มพฒันาไปไม่ได ้ดงันั้น การสอนภาษาของตนเอง คือ สอนใหใ้ชค้วามคิดเป็นอนัดบัหน่ึง 

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย ใหมี้ค่านิยมท่ีดีงามในการใชภ้าษา
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเหมาะสมกบักาละเทศะและบุคคล ให้ตระหนกัถึงคุณค่าภาษาไทยใน
ฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยท่ีจะต้องช่วยกนัธ ารงรักษาไว ้และ
น ามาใชใ้นการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป 

แนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาไทย 
แนวทางท่ีน่าจะเป็นไปในทางใดทางหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย ซ่ึง    

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553, น.352-360) กล่าวไวว้่า ภาษาไทยมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีท าให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการส่ือสาร ในการศึกษา และในการส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าทางอาชีพ
การงาน ดงันั้น การพิจารณาว่าแนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นอย่างไรก็น่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ผูท่ี้จะเป็นครูภาษาไทยท่ีดีในอนาคตอนัใกล ้

ทั้งน้ี แนวโน้มการสอนภาษาไทยอาจมองในแนวอนุรักษ์และแนวการพฒันา ซ่ึงตอ้ง
พิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบ ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
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วฒันธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ การเมือง อนัเป็นปัจจยัภายนอก แลว้ยงัมีปัจจยัภายในท่ีใกลชิ้ดกบั
การอบรมเด็กอีก ได้แก่ บิดามาดา การอบรมจากทางบ้าน ครู และการอบรมสั่งสอนจากทาง
โรงเรียน หลกัสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่เด็ก ตลอดจนศกัยภาพและความ
พร้อมทางกาย ทางปัญญา ทางอารมณ์ และสังคมของเด็กเองดว้ย 

แนวโนม้ในการอนุรักษแ์ละพฒันาจ าเป็นตอ้งด าเนินควบคู่กนัไปเพื่อให้เจริญกา้วหน้า
โดยมีหลักท่ีมั่นคง ซ่ึงฐะปะนีย์ นาครทรรพ เปรียบกับต้นไม้ว่า ถ้าโน้มแต่พอดีๆ เพื่อหันหา       
แสงสว่างเหมาะแก่ความเจริญเติบโตก็เป็นการดี แต่ถ้าโน้มมากไปจนรากท่ียึดตน้ไมไ้วน้ั้นยึด        
ไม่ไหว ก็จะท าให้ตน้ไมน้ั้นถอนรากและลม้ครืนลงไดใ้นวนัหน่ึง ดงันั้น ความพอดี จึงเป็นส่ิงพึง
ประสงคอ์ยา่งยิง่ โดยการอนุรักษส่ิ์งท่ีเป็นหลกั เป็นระเบียบแบบแผน และเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีงามไว ้
และโดย การพฒันา คือ รับเอาความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
พื้นฐานทางวฒันธรรม จริยธรรมท่ีมีอยู่ ให้เกิดความสมดุลแก่บุคคลและสังคมไทย ซ่ึง เฟ่ืองฟุ้ง 
เครือตราชู (2508) กล่าวถึงแนวอนุรักษ์ไวใ้นวิทยานิพนธ์เร่ืองแนวคิดในการสร้างหลกัสูตรและ
ปรับปรุงการสอนฯไวว้่า ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีบริบูรณ์ และงดงามด้วยศิลปะต่างๆ ทั้ ง
วรรณคดี การป้ัน การเขียน ดนตรี และการร้องร าต่างๆ วดัในพุทธศาสนาเป็นท่ีรวมแห่งศิลปะของ
ชาติ...เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีคนไทยโดยทัว่ไปไม่ไดรั้บการบอกเล่า และฝึกฝนให้รู้จกัช่ืนชมความงาม
แห่งศิลปะต่างๆ นอกจากน้ี เฟ่ืองฟุ้ง เครือตราชู ยงัได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนา ไวใ้น
วิทยานิพนธ์เร่ืองเดียวกนัว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนั
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ทุกคนควรมีความสามารถในการตกแต่งและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และส่ิงแวดลอ้มให้งดงาม สามารถมองเห็นและช่ืมชมความงดงามท่ีผูอ่ื้นไดส้ร้างสรรค์ข้ึน เป็น
หน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะช้ึแนะ แนะน า ให้เด็กมองเห็น และรู้สึกในความงามของส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นอยูใ่นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เป็นหนา้ท่ีท่ีจะช่วยสร้างสมให้นกัเรียนมีรสนิยมอนั
ดีในการแต่งกาย มีความงดงามในการติดต่อและผูกมิตรไมตรี เป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กมีความสร้างสรรค์ทั้งในความคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั...
ประสบการณเช่นน้ีตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค์ดว้ยตนเอง และการไดช่ื้นชมส่ิงท่ีบุคคล
อ่ืนไดส้ร้างสรรค์ไวท้ั้ง วรรณคดี การป้ัน การเขียน ดนตรี และการร้องร าทั้งของชาวบา้นและเป็น
แบบแผน ตลอดจนได้มีโอกาสช่ืนชมศิลปวตัถุ ความงดงามของธรรมชาติทั้งทางตรง และใช้
โสตทศันูปกรณ์เป็นเคร่ืองช่วยอนัเป็นการช่ืนชมทางออ้ม 

ส าหรับแนวโน้มในแนวพฒันาท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น        
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2519) กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง ศูนยก์ารเรียน-แนวทางส าหรับปฏิรูประบบ
ห้องเรียนว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนควรปรับปรุงระบบห้องเรียน ปรับปรุงกลไกการศึกษา
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ของชาติ โดยจัดห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียน ใช้กิจกรรมการเรียนช่วยให้ผุเ้รียนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกแสดงความคิดเห็น ฝึกตดัสินใจ ฝึกความรับผิดชอบ การ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมู่ในหอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียน 

วิธีการจดัห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียน ขั้นแรกแบ่งนักเรียนเป็น 4–6 กลุ่ม ขั้นท่ีสอง 
ก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีกิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ และเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั ขั้นท่ีสาม นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ท ากิจกรรมจากประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มตามเวลาท่ีก าหนดให้ ขั้นท่ีส่ี แต่ละกลุ่มท า
ชุดการสอนเตรียมไวล่้วงหนา้ โดยบอกจุดประสงค์ เน้ือหา ส่ือการเรียน กิจกรรมการเรียน และการ
วดัผลให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วางไว ้ผลการเรียนรู้จะช่วยเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ ประการท่ีห้า มีการวดัผลและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยจดัท า
แบบทดสอบไวใ้นชุดการสอนนั้นๆ  

ทฤษฎีพื้นฐานของการจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ได้แก่ ทฤษฎีส่ือประสม 
(Multimedia) และทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) โดยบูรณาการทฤษฎีทั้งสองเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีการฝึกทกัษะต่างๆ เพื่อพฒันาสติปัญญา
ของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ขอ้ดีของการจดัห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียน คือ สร้างบรรยากาศตามความสนใจของ
นกัเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ฝึกท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้นกัเรียนฝึกฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ครูได้สังเกต
พฒันาการของนักเรียน ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และท าให้ครูต่ืนตัว
ตลอดเวลา 

การสอนทกัษะเพือ่การส่ือสารสัมพนัธ์กบัการคิดวเิคราะห์  
หลกัสูตรภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา ในหลกัการขอ้ท่ี 2 ระบุว่า “ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง

พฒันาบุคลิกภาพ และเปิดโอกาสให้เด็กวยัรุ่นคน้พบความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
เฉพาะตน โดยให้ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งวิชาสามญัและวิชาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนดัของแต่ละบุคคล” ซ่ึง ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553) กล่าววา่ หลกัการขอ้น้ีบ่งช้ี
วา่ จ  าเป็นตอ้งสอนภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการพฒันาบุคลิกภาพ ดงันั้น การสอนทกัษะเพื่อการ
ส่ือสารจึงเป็นแนวโน้มอย่างหน่ึงท่ีควรสนใจศึกษาให้ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิ่งข้ึน ไดมี้การน าค า 
“ส่ือสาร”เขา้มาใชใ้นหนงัสือเรียนภาษาไทยทั้งมธัยมตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะผูส้ามารถ
ใช้ภาษาส่ือสารไดดี้ ย่อมมีความมัน่ใจในตนเอง และความมัน่ใจนั้นก็ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นกัเรียนใหพ้ฒันาไปในทางท่ีพึงประสงค ์การฝึกทกัษะทั้งส่ีทั้งมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลายก็เป็นไปเพื่อพฒันาสมรรถภาพในการส่ือสารนัน่เอง 
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การใช้ภาษา โรงเรียนใดเปิดสอนรายวิชาเลือกภาษาไทยได้ครบย่อมสนองความ
ตอ้งการของเด็กวยัรุ่นไดดี้กวา่โรงเรียนท่ีไม่เห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี รายวิชาการพูดและการเขียน
เชิงสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของวยัรุ่น ช่วยให้มี
พื้นฐานในการพฒันาตนเองจนประสบความส าเร็จในวชิาชีพได ้

การอ่าน เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญต่อเน่ืองตลอดชีวิต เช่น การอ่านและพิจารณา
หนงัสือ การอ่านงานประพนัธ์เฉพาะเร่ือง การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณคดีมรดก การพินิจวรรณคดีมรดก การศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้ การคน้ควา้รวบรวม
และบนัทึกขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่นกัเรียนเช่นเดียวกบัการใชภ้าษา 

การคิด เป็นสมรรถภาพทางปัญญาท่ีมนุษยอ์าจพฒันาได้โดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ 
นอกจากใช้ภาษาช่วยในการคิดแล้ว ยงัสามารถถ่ายทอดความคิดให้ผูอ่ื้นทราบ และรับทราบ
ความคิดของผูอ่ื้นดว้ย การส่ือสารจึงเกิดข้ึน ถา้เขียนหรือบนัทึกเสียงพูดไว ้แมผู้เ้ขียนหรือผูพู้ดหา
ชีวติไม่แลว้ก็สามารถส่งสารถึงผูอ้ยูข่า้งหลงัไดด้ว้ย 

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553) ไดแ้นะน าคุณสมบติัท่ีช่วยให้สามารถพฒันาสมรรถภาพ
ทางภาษาไดต้ลอดชีวิตดว้ยอิทธิบาทส่ี คือ ฉันทะ (ความรักใคร่ พอใจ ในวิชานั้นๆ) วิริยะ (ความ
ขยนัหมัน่เพียร) จิตตะ (ความมีใจจดจ่อในวิชาท่ีศึกษา) วิมงัสา (ความไตร่ตรอง พิจารณา) และ
แนะน าให้ศึกษาเอกสารการสอนชุดการใชภ้าษาไทย ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชซ่ึงท่าน
จ าแนกทกัษะต่างๆ ไวด้งัน้ี 

ตอนท่ี 15.1  พฒันาการฟัง เสริมพลงัความคิด 
ตอนท่ี 15.2 การพดูพฒันา ปัญญาเพิ่มพนู 
ตอนท่ี 15.3 การอ่านพฒันา ศึกษากวา้งไกล 
ตอนท่ี 15.4 พฒันาการเขียน พากเพียรสร้างสรรค ์
การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
แนวโนม้ท่ีช่วยพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยท่ี ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553, น.366-

373) ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารประกอบค าบรรยายแก่นิสิตบณัฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2529 มีดงัน้ี 

การนิเทศภายในโรงเรียน โดยจดัให้มีการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ มีการประชุมแกปั้ญหา
การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การประชุมปฏิบติัการเพื่อจดัท าขอ้สอบตามจุดประสงค์ 
การสัมมนาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย การจดัทศันศึกษา
ส าหรับครูเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนดีเด่น การประชุมเพื่อประเมินผลงานและเตรียมงานส าหรับ            
ปีการศึกษาใหม่ 
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การประชุมกลุ่มโรงเรียนจ าแนกตามสายวิชา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ถึงขั้นมาตรฐาน การจดัให้มีแหล่งบริการทางวิทยาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เช่น 
หนงัสือส าหรับคน้ควา้อา้งอิง คู่มือครู หลกัสูตร วสัดุประกอบหลกัสูตร ตวัอยา่งขอ้สอบ แฟ้มอบรม
สัมมนาเก่ียวกบัวิชาภาษาไทย วสัดุอุปกรณ์ดา้นโสตทศันศึกษา คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยการศึกษา
คน้ควา้จากหนงัสือเรียนภาษาไทยสู่การเรียนการสอน เม่ือครูมีหนงัสือเรียนภาษาไทยแลว้ ฐะปะนีย ์
นาครทรรพ (2553, น.366-373) กล่าววา่ ครูควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  ส ารวจเน้ือหาใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์ตามหลกัสูตรวชิาภาษาไทย 
 1.1  ส่วนท่ีนกัเรียนอ่านเองได ้
 1.2  ส่วนท่ีนกัเรียนจะเขา้ใจไดดี้เม่ือไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมชั้น 
 1.3  ส่วนท่ีครูตอ้งช่วยอธิบายและสรุป 
การส ารวจเน้ือหาล่วงหน้าช่วยให้ครูเห็นแนวทางในการสอนชดัเจนข้ึน เช่น บทท่ีเป็น

ร้อยแก้วก็จะให้ประโยชน์ด้านการใช้ภาษาและขอ้คิด หรือสาระส าคญัของเร่ือง ส่วนบทท่ีเป็น      
ร้อยกรองก็จะใหป้ระโยชน์ในดา้นวรรณศิลป์ เช่น ให้ความสะเทือนอารมณ์ ให้ความไพเราะ ให้คติ
เตือนใจ ฯลฯ ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิสอนแตกต่างกนั 

กิจกรรมทา้ยบทท่ีอ่านก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งส ารวจและลองหาค าตอบดูเพราะไม่ไดมี้เฉลยไว ้
ขอ้ท่ีเป็นการฝึกทกัษะการเขียนตอ้งกะเวลาให้นกัเรียนน ามาส่งแลว้ตรวจแกห้รือเกลาภาษา ส่วน
บทเรียนหลกัภาษาไทยจ าเป็นตอ้งส ารวจเน้ือหาก่อนสอนนกัเรียน แบ่งเน้ือหาเป็น 3 ส่วนเช่นกนั 
หากมีเน้ือหาท่ียงัไม่เขา้ใจถ่องแทก้็น่าจะปรึกษาครูท่ีมีประสบการณ์การสอนหรือผูท้รงคุณวุฒิไว้
ล่วงหนา้ จะไดมี้ความมัน่ใจในบทเรียนนั้นๆ  

2. ศึกษาทกัษะ ทกัษะทางภาษา ไดแ้ก่ การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การคิด 
ในการฝึกนกัเรียนให้มีทกัษะทางภาษาจนสามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็น

หวัใจของการสอนภาษาไทย ดงันั้นครูจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาทกัษะให้ดีวา่ ควรใชเ้ทคนิคในการสอน
ทกัษะแต่ละอยา่ง อยา่งไรจึงจะไดผ้ลดี เพราะหลกัสูตรวิชาภาษาไทยระบุจุดประสงค์ไวช้ดัเจนว่า 
ให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาไทยส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค าว่า ส่ือสาร มีความหมายกวา้ง 
ครอบคลุมทั้ง ทกัษะ และเน้ือหาของสาร ซ่ึงจะตอ้งศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจเป็นพื้นฐานไว้
อยา่งแม่นย  า 

3.  กะแผนการสอน คือ การเตรียมการสอนว่าจะสอนเน้ือหาอะไร ใช้วิธีสอนอย่างไร 
ใชส่ื้อหรืออุปกรณ์ใดมาประกอบการสอน ครูสมยัก่อนเรียกแผนการสอนวา่ บนัทึกการสอน 

การท าแผนการสอนแบบสั้นหรือสังเขป ครูอาจระบุจุดประสงค์ (น าทาง-ปลายทาง) 
ระบุเน้ือหา ระบุทักษะท่ีควรฝึกในบทเรียนนั้น เช่น อาจฝึกทกัษะการอ่านในใจภายในเวลาท่ี
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ก าหนดให ้เช่น 5-10 นาที แลว้ตอบค าถามท่ีครูเตรียมไว ้ถา้ตอบไดก้็แสดงวา่นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความ
ท่ีอ่านเป็นอยา่งดี ระบุกิจกรรม ท่ีจะให้นกัเรียนท าในชั้นภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น 10-15 นาที เพื่อ
นกัเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมสรุปความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีก าหนด 
ระบุการวดัผล หรือประเมินผล ไวด้ว้ย เช่น ให้ท าขอ้สอบแบบมีตวัเลือก 10 ขอ้ หรือให้ตอบค าถาม 
3 ขอ้เขียนส่งครู หากครูสามารถวางแผนการสอนไดเ้ช่นน้ีแสดงวา่ครูมีความพร้อมท่ีจะสอน ซ่ึงท า
ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นดว้ย 

4.  อุปกรณ์การสอน ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ครูอาจใชส่ื้อการสอนเร้าความ
สนใจของนกัเรียนในขั้นน าเขา้สู่บทเรียน หรือใชร้ะหวา่งท่ีก าลงัสอนเน้ือหา และถา้เวลาเหลือ อาจ
ใชส่ื้อการสอนสรุปความรู้ก็ได ้

5.  ปรับเปล่ียนกิจกรรม ส่ิงท่ีครูควรค านึงถึง คือ การท าให้นักเรียนสนใจเรียน ตั้งใจ
เรียนจนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึง ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553, น.369-370) เสนอแนะวา่ เราควรทราบว่า 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนส่ิงต่อไปน้ี 

 1)  เรียนส่ิงท่ีมีความหมายต่อตวันกัเรียนเอง รู้วา่เรียนแลว้ชีวติจะดีข้ึนอยา่งไร 
 2)  เรียนโดยมีจุดมุ่งหมาย รู้วา่เรียนแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร 
 3)  เรียนเม่ือมีความพร้อม ไดแ้ก่ ความพร้อมทางร่างกาย ทางใจ ทางพื้นฐานความรู้ 

ฯลฯ 
 4)  เรียนเม่ือสนใจอย่างแทจ้ริง มีวสัดุการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ไดเ้รียน ไดท้ดลอง 

และคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
 5)  เรียนในส่ิงท่ีตนถนดัและมีความสามารถท่ีจะเรียนได ้
 6)  เรียนดว้ยการไดล้งมือปฏิบติัและไดใ้ชภ้าษาในสถานการณ์จริง 
 7)  เรียนไดดี้เม่ือไดใ้ชภ้าษาอยูเ่สมอในชีวติประจ าวนัหรือในโอกาสต่างๆ  
เม่ือทราบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ต่อไปครูก็ตอ้งคิดว่า จะจดักิจกรรม

อะไรบา้งในชัว่โมงนั้นๆ เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อนัพึงประสงค ์ส าหรับกิจกรรมท่ีอาจจดัได้
เพื่อฝึกทกัษะทางภาษา มีใหเ้ลือกดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1)  การอ่านท านองเสนาะจากบทร้อยกรองในวรรณคดีท่ีเรียน 
2)  การทายปริศนาอะไรเอ่ยท่ีน าไปสู่ค าตอบอนัเป็นความรู้ในบทเรียน ตวัอยา่งเช่น 
 ชอบล้ิมชิมรส แต่พอเอ่ยพจน์ รีบช่วยออกเสียง (ล้ิน) 
 ปิดอยูคู่่กนั พอเผยอพลนั ลมพุง่ออกมา เป็นเสียงต่างๆ คนช่างพูดจา ส่ิงปิดนั้นหนา 

เรียกวา่อะไร (ริมฝีปาก) 
 อยูใ่นล าคอ พอลมพุง่ผา่น เสียงดงักงัวาน ช่วยกนัเปล่งเสียง (กล่องเสียง) 
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 อยู่ในใบหน้า โสภาจ้ิมล้ิม ชอบกินชอบยิ้ม อีกชอบพูดจา เขายกเป็นเอกหญิง
เสกสรรหา สีแดงมาทา ตั้งใจใหง้าม (ปาก) 

3)  การอภิปรายกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้เตรียมเร่ืองท่ีจะอภิปรายมาล่วงหนา้ พูดคนละ 
5 นาที จบแลว้ใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆ ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

4)  หลงัจากเรียนวรรณคดีแลว้มอบหมายงานเป็นกลุ่ม ก าหนดงานให้ท า เช่น ลกัษณะ
นิสัยตวัละคร ส านวนภาษา 

5)  ใหเ้ล่านิทานในกลุ่ม โดยแต่ละคนเล่าคนละเร่ืองไม่ซ ้ ากนั แลว้ให้เลือกท่ีผูเ้ล่าเล่าได้
ดีท่ีสุดไปเล่าหน้าชั้น ตดัสินตามคะแนนนิยม หรืออาจให้แสดงตามสถานการณ์สมมุติ แสดง
บทบาทตวัละครในเร่ืองท่ีเรียน ฝึกอ่านข่าว ฝึกสัมภาษณ์ 

6.  น าผลประเมิน น าผลการเรียนท่ีแสดงว่ามีพฒันาการทางภาษาภายใน 1 เดือน 2 
เดือน ถึง 1 ภาคเรียน จากการพูด การออกเสียงควบกล ้ า การเขียนสะกดค า การบา้นรายบุคคล การ
รายงานกลุ่ม การทดสอบ การสอบกลางภาค ปลายภาค 

7.  อ่านเพลินเจริญใจ ในท่ีน้ี หมายถึง การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและ
นิสัยรักการอ่าน ซ่ึงครูตอ้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่นกัเรียน ใหเ้ห็นประโยชน์ของการอ่าน 

หนังสือดีมีคุณค่า ให้รู้จกัอ่านอย่างวิเคราะห์ คือ อ่านแล้วสรุปโครงเร่ือง ตวัละคร 
แนวคิดของเร่ือง ส านวนภาษา สารท่ีผู ้แต่งส่งถึงผูอ่้าน จุดเด่น จุดด้อย ส่วนการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ คือ อ่านโดยใช้ความคิดพิจารณาให้เห็นส่วนดี ส่วนเสีย และวินิจฉัยไดว้่า ส่ิงใดควร
เช่ือ ส่ิงใดไม่ควรเช่ือ และวนิิจฉยัไดว้า่เร่ืองท่ีอ่านมีคุณค่าดา้นใด สามารถช้ีแจงแสดงเหตุผลได ้การ
ฝึกอ่านเชิงวเิคราะห์ วจิารณ์ เป็นประโยชน์แก่นกัเรียนในการด าเนินชีวติภายหนา้ 

การสอนเพือ่พฒันาทกัษะทางภาษาของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2553, น.379-383) ในการด าเนินการสอนบทเรียนแต่ละเร่ืองมี

ล าดบัขั้นการสอนท่ีครูปฏิบติัต่อเน่ืองกนั ท่านยกมาแนะน าเพียง 5 ขั้น ดงัน้ี 
1.  การน าเขา้สู่บทเรียน มีหลกัอยู่ว่า ควรมีการจูงใจ (Motivation) ให้นกัเรียนมีความ

พร้อมท่ีจะเรียน ถ้าครูเตรียมการสอนเป็นอย่างดี น าเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการน่าสนใจจะท าให้
นกัเรียนตั้งใจเรียน ส่ิงส าคญัคือนักเรียนตอ้งทราบจุดประสงค์ของบทเรียนว่า เม่ือเรียนบทเรียน
นั้นๆ แลว้ตนจะเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง และมีความสามารถเพิ่มข้ึนดา้นใดบา้ง การท่ีนกัเรียนทราบ
จุดประสงคก์็เพื่อใหน้กัเรียนเรียนบทเรียนอยา่งมีความหมาย มิใช่เรียนอยา่งเล่ือนลอย 

2.  การใช้ส่ือการสอน ส่ือการสอน คือ ส่ิงท่ีครูใช้ประกอบบทเรียนท าให้เขา้ใจแจ่ม
แจง้และน่าสนใจยิง่ข้ึน ส่ือการสอนจึงตอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีจะเรียน 
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3.  การจดักิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน หมายถึง การกระท าท่ีจะมีผลให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู ้เ รียน โดยผู ้เ รียนได้ลงมือปฏิบัติเอง  เช่น การแบ่งกลุ่มอภิปรายนักเรียนก็จะมี
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัท า 
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่งานของกลุ่ม 

การแบ่งกลุ่มยอ่ยมีประโยชน์มากในการพฒันาทกัษะทางภาษาหลายประการ ประการ
แรก ช่วยให้นกัเรียนกลา้พูด กลา้แสดงออก ในกลุ่มเล็กๆ ท าให้รู้จกัวิธีสนทนาไปในตวั ประการท่ี
สอง ท าใหน้กัเรียนเลิกคิดวา่ ตนเป็นคนเดียวท่ีไม่รู้เป็นเหตุให้ไม่กลา้ถาม การเขา้กลุ่มช่วยให้ทราบ
วา่ยงัมีคนท่ีไม่รู้อีกหลายคน ประการท่ีสาม ท าใหน้กัเรียนท่ีมีเชาวน์ปัญญาไวมีโอกาสช้ีแจงส่ิงท่ีตน
รู้ให้เพื่อนฟัง ประการท่ีส่ี ท าให้นกัเรียนรู้จกัอดทนฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มเพราะบางคน
คิดชา้กวา่ ประการท่ีหา้ ท าใหน้กัเรียนรู้สึกเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกบัเพื่อนในกลุ่มเม่ือท างานกลุ่มส าเร็จ
จนไดรั้บค าชม 

แนวการจดักิจกรรมฝึกทกัษะทางภาษาในระดบัมธัยมศึกษาท่ี ฐะปะนีย ์นาครทรรพ 
เสนอเป็นทางเลือก (2553, น.381-382) 

1)  แบ่งกลุ่มท างาน เม่ือมีเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาน่าขบคิด กลุ่มละ6-8 คน ควรเตรียม
ล่วงหนา้วา่จะใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาหวัขอ้อะไร ระยะเวลา 10-15 นาที แลว้ให้ตวัแทนกลุ่มรายงาน
ผลหนา้ชั้น 

2)  ฝึกอ่านในใจคั้งละ 3-5 นาที เพื่อจบัใจความส าคญัอนัเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
มากควรฝกให้นักเรียนอ่านเร็วข้ึนตามล าดับ โดยครูแนะวิธีอ่านท่ีถูกต้องและอาจตั้งค  าถามน า
เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิเก็บสาระส าคญัของเร่ืองหลงัอ่านจบตามเวลาท่ีก าหนด แลว้น าประเด็นส าคญั
มาสนทนากนั 

3)  อภิปรายปัญหา ครูอาจให้อภิปรายเป็นคณะโดยเตรียมหัวข้ออภิปรายล่วงหน้า        
ผูอ้ภิปราย 4-5 คน ใชเ้วลา 25-30 นาที หรือครูอาจน าอภิปรายโดยตั้งประเด็นเก่ียวกบับทเรียน ให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายทัว่ไปก็ได ้

4)  สนทนาหนา้ชั้น ผูร่้วมสนทนาอาจมี 2-3 คน โดยเตรียมหัวขอ้สนทนามาก่อน การ
สนทนาไม่เป็นพิธีการอย่างการอภิปราย อาจเป็นการเล่าเร่ืองจากประสบการณ์ของตนให้เพื่อนๆ 
ฟัง และให้ขอ้สังเกตหรือขอ้คิดประกอบ ใชเ้วลาคนละ 5-6 นาที การสนทนาอาจน าไปสู่การเขียน
เรียงความภายหลงั เป็นการฝึกทกัษะการพดูใหส้ัมพนัธ์กบัการเขียน 

5)  สร้างสรรค์งานเขียน อาจท าได้โดยส่งเสริมให้นักเรียนหัดคิด แลว้แสดงความคิด
ออกมาเป็นค าพูด เพื่อให้ผูเ้ขียนกระจ่างวา่จะเขียนอะไร อยา่งไร หลงัจากนั้น จึงมีการฝึกเขียนเชิง
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สร้างสรรค์ ในระยะเร่ิมตน้อาจสังเกตวิธีเขียนของผูท่ี้ตนสนใจแลว้ฝึกเขียนสั้นๆ ก่อน ต่อไปค่อย
เขียนใหย้าวข้ึน จาก 20 บรรทดั เป็น 30, 40, 50 บรรทดั ตามล าดบั 

6)  เรียนโดยการคน้ควา้ ควรส ารวจหนงัสือส าหรับท่ีจะให้นกัเรียนคน้ควา้ก่อนเพื่อจดั
ให้เพียงพอ ทั้งน้ี ครูภาษาไทยต้องประสานงานกันครูบรรณารักษ์เพื่อช่วยให้การค้นควา้ของ
นกัเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ครูภาษาไทยควรแนะวิธีคน้ควา้และเขียนรายงานอยา่งถูกตอ้ง
แก่นกัเรียนดว้ย 

7)  ศึกษานอกสถานท่ี นกัเรียนมีโอกาสสังเกตจากประสบการณ์ แต่ควรมีการวางแผน 
เลือกสถานท่ีให้สัมพนัธ์กบับทเรียน สะดวกเดินทางโดยใช้จ่ายอย่างประหยดั ปลอดภยัและขอ
อนุญาตผูบ้ริหารตามระเบียบ 

8)  มีการถามตอบ เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกให้นกัเรียนคิดหาเหตุผลในการ
ตอบและดา้นเจตคติ คือ ความรู้สึกในจิตใจของนกัเรียนดว้ย อาจถามในขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้น
ด าเนินการสอน หรือขั้นทบทวน อาจใหน้กัเรียนตั้งค  าถามกนัเองบา้งเพื่อช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 

9)  มอบงานรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ทักษะ เช่น เขียนสรุป
สาระส าคญัของบทเรียน ถอดค าประพนัธ์ อธิบายภาษิต ส านวน ซ่ึงครูควรตรวจอและวิจารณ์
ผลงานเพื่อใหก้ าลงัใจและปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

10)  จดัผลงานแสดง หรือจดันิทรรศการ อาจท าทั้งโรงเรียน แสดงผลงานตามระดบัชั้น
โดยเลือกผลงานดีเด่นของนกัเรียนมาแสดง เช่น เรียงความท่ีแต่งไดดี้ บทร้อยกรองท่ีไพเราะของกวี
ส าคญัประกอบภาพสวยงาม เร่ืองสั้นท่ีชนะการประกวด ภาพวาดจากเหตุการณ์ส าคญัในบทเรียน 
ประมวลศพัทท่ี์นกัเรียนมกัสะกดผดิ ฯลฯ กิจกรรมเช่นน้ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจภาษาไทยได้
เป็นอยา่งดี 

4.  การสรุปบทเรียน คือ การประมวลสาระส าคญัหรือขอ้คิดจากบทเรียนมาเรียบเรียง
เป็นขอ้ความสั้นๆ กะทดัรัด มีเน้ือความถูกตอ้งและส่ือความหมายแจ่มแจง้ ก่อนหมดเวลาเรียน 10-
12 นาที ควรสรุปบทเรียน อาจสรุปดว้ยวาจา สรุปโดยใชแ้ผนภูมิประกอบขอ้ความ สรุปสาระส าคญั
เป็นขอ้ๆ ในกรณีท่ีนกัเรียนยงัสรุปบทเรียนยงัไม่ได ้ครูอาจช่วยตั้งค  าถามน า หากนกัเรียนใชภ้าษา
บกพร่องครูพยายามช่วยแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้ง ตอนจบครูอาจใช้แถบประโยคสรุปขอ้ความให้
นกัเรียนจดไวท้บทวน 

5.  การน าความรู้และทกัษะไปใช ้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นวา่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรไป
บา้ง และสามารถใชท้กัษะท่ีฝึกฝนมาท างานไดดี้เพียงใดในสถานการณ์ใหม่ท่ียงัไม่เคยท า เป็นการ
ท างานเชิงสร้างสรรค์ เช่น ให้จดัท าจุลสารของชั้น โดยมีนักเรียนเป็นคณะบรรณาธิการ อาจน า
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นิทานเก่ามาเล่าใหม่มีภาพประกอบ อาจเป็นบทร้อยกรองเก่ียวกบัธรรมชาติและสังคม หรือจดั
ผลงานหรือจดันิทรรศการ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นกิจกรรมขอ้ 10 หรือแสดงละครในโอกาสท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการสอนหลกัภาษาไทย 
ความมุ่งหมายในการสอนหลกัภาษาไทย เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของภาษาไทย 

ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระเบียบแบบแผนของภาษาไวเ้ป็นหลกั เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบั
หลกัภาษาไทยจนสามารถน าความรู้ไปใช้ให้ถูกตอ้ง เพื่อผดุงรักษาภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ า
ชาติให้ย ัง่ยืนตลอดไป และเพื่อให้มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ หรือคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ได ้

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2553, น.384-389) ได้เสนอวิธีการสอนไวอ้ย่างคล้องจองกัน 
ดงัน้ี 

1.  ปลูกศรัทธา ก่อนสอนครูควรพูดโนม้นา้วใจให้นกัเรียนเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนวิชาน้ี
ดว้ยการใหเ้ห็นความส าค ัญและประโยชน์ท่ีพึงได ้คือ ความรู้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั และช่วยรักษามาตรฐานของภาษาไทยไว ้ทั้งน้ี การเสนอแนะให้
นกัเรียนหาจุดเด่นของภาษาไทย จะท าใหน้กัเรียนเกิดความ “ต่ืนใจ” แลว้จะ “ติดใจ” ต่อจากนั้นเกิด
ความ “ตั้งใจ” และ “เตม็ใจ”ในการเรียนวชิาน้ี 

2.  หาตวัอยา่ง ควรสอนจากตวัอยา่งไปหากฎเกณฑ ์เช่น หาตวัอยา่ง ค า วลี ประโยค มา
พิจารณาวา่ภาษาไทยมีลกัษณะอยา่งไร 

3.  ช่างสังเกต ฝึกให้นกัเรียนช่างสังเกต เช่น การออกเสียงผิดหรือพูดผิดตอ้งพยายาม
จบัใหไ้ดว้า่ผดิตรงไหน ผดิอยา่งไร ควรฝึกใหน้กัเรียนสังเกตความเปล่ียนแปลงของภาษาดว้ย 

4.  คิดเหตุผล เพื่อสนบัสนุนกฎเกณฑใ์หส้ามารถใชภ้าษาไทยอยา่งผูมี้ความเขา้ใจจริงๆ 
ครูควรช้ีแจงโทษของการใช้ภาษาผิดวา่อาจร้ายแรงถึงชีวิตได ้เช่น ค าสั่งในการใชย้า ค าพูดท่ีมีผล
ในทางปฏิบติั เพื่อใหน้กัเรียนแกไ้ขและระมดัระวงัในการใชภ้าษามากข้ึน 

5.  คน้ควา้รวบรวม ครูควรฝึกให้นักเรียนคน้ความหมาย การสะกดค า ส านวน จาก
พจนานุกรม 

6.  ร่วมกิจกรรม ในการทายปัญหา แข่งขนัสะกดค า วาดภาพประกอบภาษิต ต่อวลีหรือ
ประโยคใหส้ัมผสักนั เป็นตน้ 

7.  ใหห้ลกัเกณฑ ์เพื่อใหน้กัเรียนใชภ้าษาดว้ยความเขา้ใจเป็นรากฐาน 
8.  เล่นร้อยกรอง อาจเร่ิมจากไดไ้ดฟั้งค าประพนัธ์ท่ีไพเราะ การเติมค าในค าประพนัธ์

ใหส้ัมผสัและไดใ้จความ ฝึกบรรยายภาพเป็นกาพยก์ลอนง่ายๆ หลงัจากรู้จกัแผนผงัค าประพนัธ์แลว้ 
และควรโยงค าเป็น ค าตาย ครุลหุ ค าแผลงในการแต่งร้อยกรองขั้นประณีต 
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ข้อเสนอแนะในการสอนการใช้ภาษา 
ฐะปะนีย ์นาครทรรพ ไดใ้หข้อ้สังเกตท่ีน่าสนใจ หลายประการ ดงัน้ี 
1.  ฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าเร็จของตวัเอง 
2.  เม่ือมีขอ้ผิดพลาดในการฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนของนักเรียน 

ควรแนะน า พูดจูงใจให้เขา้ใจและเต็มใจท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อประโยชน์ของนกัเรียนเอง เม่ือ
นกัเรียนท าตามท่ีแนะน าก็ชมเชยเป็นก าลงัใจ 

3.  ควรส ารวจความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เช่น บางคนชอบ
เขียนเร่ือง บางคนชอบแต่งกาพยก์ลอน บางคนพูดเก่ง ใช้ถ้อยค าสละสลวย บางคนอ่านท านอง
เสนาะได้ไพเราะ เม่ือเห็นว่านกัเรียนมีความถนดั มีความสามารถด้านใดก็ควรส่งเสริมให้แสดง
ความสามารถในดา้นนั้นๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

4.  การสอนภาษาไทยในระดบัมยัมศึกษามุ่งสอนสูงกวา่ขั้นทกัษะ คือ ให้ถึงขั้นศิลปะ
ในการใชภ้าษา ไดแ้ก่ การพูดอยา่งมีวาทศิลป์เป็นท่ีพอใจของผูฟั้ง การใชค้  าพูดเหมาะกบักาลเทศะ
และบุคคล การเขียนร้อยกรองให้ไพเราะ การเขียนร้อยแกว้ให้สละสลวย การใชร้าชาศพัท์ส าหรับ
บุคคลท่ีเราเทิดทูน การพูดท่ีมีค าสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้  าอุปมาอุปไมย เช่น งามเหมือนหยาดฟ้า
มาดิน บริสุทธ์ิเหมือนหยาดน ้ าค้าง ร้อนใจเหมือนไฟสุมขอน การใช้ถ้อยค า ส านวนสุภาษิต                
ค  าพงัเพย ค าขวญั ค าคม คติพจน์ 

สอนภาษาไทยอย่างไรจึงท าให้นักเรียนเกดิวจิารณญาณ 
ฐะปนีย์ นาครทรรพ อธิบายว่า วิจารณญาณเป็นการเรียนรู้อย่างหน่ึง หมายถึง 

ความสามารถท่ีน าความรู้ท่ีไดรั้บ ทกัษะและทศันคติท่ีมีข้ึน ไปใชป้ระโยชน์ และปัญญาท่ีหย ัง่รู้ว่า
ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ และควรตดัสินใจอยา่งไร การสอนให้มีวิจารณญาณจึง หมายถึง การ
สอนใหรู้้จกัใชค้วามคิด และรู้จกัตดัสินใจในทางท่ีถูกท่ีควร ท่านไดเ้สนอแนะวิธีสอนท่ีช่วยให้เด็ก
เกิดวจิารณญาณ ดงัน้ี 

1.  น าบนัทึกเสียงพูดของบุคคลส าคญัมาเปิดให้นกัเรียนฟังแลว้ยกความคิดเห็น หรือ
ขอ้เทจ็จริงบางขอ้มาอภิปรายกนั และสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

2.  เม่ืออ่านวรรณคดีบางเร่ืองก็อาจให้นกัเรียนคิดหาเหตุผลท่ีเก่ียวกบัการกระท าของ
ตวัละครหรือเหตุการณ์ในเร่ือง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับการกระท าของคนและเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั 

3.  ก าหนดใหน้กัเรียนอ่านนิตยสารหรือวารสารบางเล่ม และแบ่งกลุ่มให้สนทนากนัวา่
ชอบนิตยสารหรือวารสารเล่มไหน เพราะเหตุใด 
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4.  ตั้งปัญหาและให้นกัเรียนคน้ค าตอบจากหนงัสือหลายๆ เล่ม และให้ท ารายงานมา
ส่ง 

5.  น าค าพงัเพยหรือภาษิตมาให้นักเรียนตีความหมายแล้วหาตวัอย่างประกอบความ
เขา้ใจ 

6.  ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบหรืออภิปรายกนัหลายๆ คน 
7.  น าปัญหาในชีวติประจ าวนัมาใหน้กัเรียนอภิปรายเพื่อให้เกิดความคิดวา่ ส่ิงใดผิดส่ิง

ใดถูก ส่ิงใดควรส่ิงใดไม่ควร 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2546) ขยายความแนวคิดการยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ไวใ้นหนงัสือกระบวนทศัน์ใหม่ในการ
บริหารจดัการอุดมศึกษาไทยวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.   ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช ้

3.   จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น        
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.   จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกนั
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5.   ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

6.   จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครองและบคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ     

วธีิการสอนการใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมีทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัวงงาน 

ระดบัชาติ ซ่ึง ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2525, น.114-116) ไดเ้สนอแนะเทคนิคการสอนภาษาไทย 
โดยยดึหลกัความรู้ทางการส่ือสารเป็นแนวทาง  ดงัน้ี 

1. วางแผนเพื่อน าความรู้เร่ืองการส่ือสารไปใชใ้นการสอนภาษาไทย 
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1.1 ส ารวจตวัครูเองและแนะน าให้นกัเรียนส ารวจตวัเองดว้ยวา่เคยเกิดปัญหาการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนัอยา่งไร  ใหร้วบรวมปัญหาเพื่อแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินไป 

1.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย โดยค านึงถึงองค์ประกอบการส่ือสาร  
ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร ตวัสาร และวธีิการส่งสาร 

1.3 สังเกตผลสะท้อนจากผูรั้บสาร (คือ นักเรียน) ว่าเป็นอย่างไร แล้วปรับปรุง
วธีิการส่งสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. การจดักิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีจะมีผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีให้
เลือก ดงัน้ี 

 2.1 แบ่งกลุ่มท างาน 6-8 คน เม่ือเน้ือหามีปัญหาน่าขบคิด ควรเตรียมล่วงหนา้วา่จะ
ใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาหวัขอ้อะไรในเวลา 10-15 นาที แลว้ใหต้วัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น อาจเขียน
รายงานยอ่ยประกอบ 

 2.2 ฝึกอ่านในใจ คร้ังละ 3-5 นาที เพื่อจับใจความส าคัญ อาจตั้ งค  าถามน าให้
นักเรียนรู้วิธีเก็บสาระส าคญัของเร่ือง เม่ืออ่านจบตามเวลาท่ีก าหนดก็น าสนทนาโดยหยิบยก
ประเด็นส าคญัมาพดูกนั 

 2.3 ให้อภิปรายปัญหา อาจอภิปรายเป็นคณะ (4 -5 คน) โดยเตรียมหัวข้อการ
อภิปรายมาล่วงหนา้ 25-30 นาที หรือครูน าอภิปราย โดยตั้งประเด็นเก่ียวกบับทเรียนให้นกัเรียนใน
ชั้นแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายทัว่ไป 

 2.4 สนทนาหน้าชั้น อาจเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟัง และให้ข้อสังเกตหรือ
ขอ้คิด คนละ 5-7 นาที อาจใหเ้ขียนเรียงความหลงัการสนทนา 

 2.5 สร้างสรรคง์านเขียน กระตุน้ให้นกัเรียนคิดแลว้แสดงความคิดโดยการพูดแลว้
จึงฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค ์อาจฝึกเขียนสั้นๆ ก่อนแลว้ค่อยๆ เพิ่มใหเ้ขียนยาวข้ึนตามล าดบั 

 2.6 เรียนโดยคน้ควา้ ควรส ารวจหนงัสือท่ีคน้ควา้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด และแนะน า
วิธีคน้ควา้และการเขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงครูภาษาไทยควรปรึกษาหารือกบัครูบรรณารักษก่์อน 
เพื่อใหก้ารคน้ควา้มีประสิทธิภาพ 

 2.7 ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อเปล่ียนบรรยากาศให้นกัเรียนมีโอกาสสังเกตส่ิงต่างๆ 
อนัเป็นประสบการณ์ท่ีมึคุณค่า ก่อนศึกษานอกสถานท่ีควรวางแผนและขออนุญาตผูบ้ริหารตาม
ระเบียบ และเลือกสถานท่ีท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียน เดินทางสะดวก ใชจ่้ายอยา่งประหยดั และปลอดภยั 

 2.8 มีการถามตอบ ทั้งความรู้ ความจ า และความเขา้ใจ อาจให้นกัเรียนตั้งค  าถาม
หรือครูตั้งค  าถามเอง 

 2.9 มอบงานรายบุคคล เพื่อใหน้กัเรียนใชค้วามคิดและทกัษะท่ีไดฝึ้กไปแลว้ 
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 2.10 จัดผลงานแสดง อาจจัดนิทรรศการทั้ งโรงเรียน โดยตัดสินผลงานตาม
ระดบัชั้น 

3. การสรุปบทเรียน คือ ประมวลสาระส าคญัหรือขอ้คิดจากบทเรียนเป็นขอ้ความสั้นๆ 
แต่ส่ือความหมายชดัเจน 10-12 นาที ก่อนหมดเวลา 

4. การน าความรู้และทกัษะไปใช ้(ในสถานการณ์ใหม่) 
เยาวนาฏ วรรณศิริ (2548) วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยรายวชิาเพิ่มเติม ท 40202 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีสร้างบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2544 มีความ
ยืดหยุ่นของเน้ือหา ท าให้นกัเรียนสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ อารียสุ์วรรณทศัน์ (2540) และ ปวีณา บุนนาค (2542) ท่ีได้ค่าประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ มีการวดัและ
ประเมินผลทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท าให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียนไดดี้ 
พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้อยา่งถูกตอ้ง 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ วธีิสอน และกิจกรรมการการสอน ผูว้ิจยัใชห้ลากหลายวิธี เช่น 
การสอนโดยใชแ้ผนท่ีความคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชว้ิธีการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเอง
นกัเรียนมีกิจกรรมท่ีทา้ทาย เช่น สัมภาษณ์ชาวบา้น ทศันศึกษานอกสถานท่ี เชิญปราชญช์าวบา้น มา
สอนนกัเรียนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

นอกจากน้ี ดา้นความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยงัช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนเห็น
คุณค่าของตนเองและทอ้งถ่ิน เขา้ใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

 
2.2 การบริหารการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ 

2.2.1 แนวคิดและหลกัการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ

พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีเสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
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วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเองมี
ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มาตรา 8 การจดัการศึกษาให้ยึดหลกั 
3 ประการ ประการแรก เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ประการท่ีสอง ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา ประการท่ีสาม การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกั 6 ประการ 
ประการแรก มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั ประการท่ีสอง มีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์รส่วนปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประการท่ี
สาม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท
การศึกษา ประการท่ีส่ี มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง ประการท่ีห้า ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษาประการท่ีหก 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน มาตรา 10การจดัการศึกษา 
ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐ
ตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ มาตราท่ี 28 หลักสูตร
การศึกษาระดบัต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจ้ดัตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั โดยมุ่งพฒันา
คุณภาพชีวติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยั และศกัยภาพ 

สาระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 
 แนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาหรือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนว
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น.58-70, 173-180) ไดศึ้กษาแบบพหุกรณี (multiple 
case studies) โรงเรียนจ านวน 11 โรงเรียน โดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth interview) 
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน หรือจดัท ากลุ่มสนทนา (focus group) และสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ของครู โดยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) พร้อมกับ
สัมภาษณ์ครูและนกัเรียน นอกจากนั้น มีการศึกษาสภาพแวดลอ้ม ศึกษาเอกสารของโรงเรียน อีกทั้ง
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ใชแ้บบสอบถามครูและนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัช่วย
ใหป้ฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จมี 6 ประการ คือ 
 1.  องค์ประกอบด้านผูบ้ริหาร จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลสูงมากต่อความส าเร็จในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จลว้น
เป็นผูท่ี้เห็นความส าคญัของงานวิชาการ และเนน้การพฒันาวิชาการของโรงเรียนทั้งส้ิน นอกจากน้ี 
ต้องมีความจริงใจ ความตั้งใจในการพฒันาเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั หากผูบ้ริหาร
ดงักล่าวมีความรู้ ความสามารถดา้นการคิดและการปฏิบติัอยูใ่นระดบัสูง มีประสบการณ์กวา้งขวาง 
และสามารถแสวงหาปัจจยัสนบัสนุนไดม้ากก็ยิ่งท าให้การพฒันากา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริหารท่ี
ประสบความส าเร็จลว้นกลา้ตดัสินใจ กลา้เส่ียง เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง และจ าเป็นตอ้ง
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นองคป์ระกอบท่ีเก้ือหนุนใหผู้บ้ริหารสามารถด าเนินงานไปได้
ดว้ยดี กล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหารท่ีเห็นความส าคญัของงานวิชาการ ตั้งใจพฒันาอย่างจริงใจเป็นรากฐาน
หลกัของการพฒันา ความกล้าตดัสินใจเป็นเสาและโครงสร้าง ความสามารถทางการคิด การน า
ความคิดลงสู่การปฏิบติั การมีส่วนร่วม และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูบ้ริหารย่อมช่วยให้การ
พฒันาโรงเรียนประสบความส าเร็จไดเ้สมือนปลูกบา้นหรืออาคารใหส้มบูรณ์ 
 2.  องค์ประกอบด้านกลยุทธ์หรือยุทธวิธีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการเรียนรู้ จาก
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์หรือยุทธวิธีในการปรับเปล่ียนแนวคิดของครูให้พฒันากระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผูบ้ริหารใชแ้ลว้ประสบความส าเร็จนั้น คลา้ยกนัหลายประการ ดงัน้ี 
  2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอยา่งจริงจงั หลากหลาย ต่อเน่ือง เพราะความรู้ ความ
เข้าใจท่ีกระจ่างส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแนวคิด และช่วยให้ครูอาจารย์เกิดความมัน่ใจท่ีจะน า
ความรู้ไปปฏิบติั 
  2.2  ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมกบัในการพฒันา นบัเป็นกลยุทธ์หรือยุทธวิธีท่ีส าคญั
ในการท่ีผูบ้ริหารกระจายอ านาจใหค้รูมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  2.3  การมีวตัถุประสงค์หรือแนวคิดหลกัเป็นจุดร่วมในการพฒันา เพื่อให้การน า
แผนสู่การปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ช่วยให้ครูสามารถท างานร่วมกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ถา้ครูทุก
คนในโรงเรียนร่วมศึกษา ร่วมตดัสินใจ เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความผกูพนักบัการด าเนินการ
ตามวตัถุประสงคห์รือแนวคิดหลกัท่ีร่วมกนัวางไว ้ยอ่มกา้วไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั 
  2.4  การนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร เป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีช่วยให้การพฒันาการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
 3.  องคป์ระกอบในการบริหารจดัการ นบัเป็นบทบาทส าคญัของผูบ้ริหาร ผลการวิจยั 
พบว่า การบริหารจดัการทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
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กระบวนการเรียนการสอนของครู นบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก้ือหนุนให้การปรับเปล่ียนเกิดข้ึนได ้และ
เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วข้ึน เช่น ดา้นสภาพแวดลอ้ม สถานท่ี ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ปรับปรุงการวางแผนยุทธศาสตร์และการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศ การนิเทศติดตามงาน การจดัระบบการประเมิน เป็นตน้ ส่วนดา้น
การบริหารงานวชิาการ มีการวเิคราะห์หลกัสูตร ปรับหลกัสูตร ตารางสอนให้เหมาะสมกบัการสอน 
ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนเพิ่มพูนความรู้ ดา้นชุมชนมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึน ส าหรับดา้นสวสัดิการ การปรับ
เงินเดือน การสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานดว้ยวิธีการต่างๆ และแนวคิดหลกัหรือวตัถุประสงค์
หลกัในการบริหารจดัการทั้งระบบในโรงเรียน (Whole school approach) น้ีเป็นแนวคิดท่ีผูบ้ริหาร
ทุกคนควรเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัเพื่อใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพ 

4.  องค์ประกอบด้านครู ครูท่ีมีคุณสมบติัของการเป็นครู มุ่งพฒันาตนเอง เตรียมการ
สอนและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาใดมี
ครูท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวมากมีแนวโนม้ของความส าเร็จสูง นอกนั้น ผลการวิจยัยงัพบวา่ ครูท่ีมีการ
สอนท่ีดีมกัเป็นครูท่ีมีการพฒันาตนเองหรือ ไดรั้บการพฒันาใหเ้รียนรู้อยูเ่สมอดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 
ไปรับการอบรม น าความรู้จากการอบรมสัมมนา อ่านเอกสาร แลว้น ามาใช้ในการเตรียมการสอน 
นอกจากนั้น ผลการวิจยัยงัพบว่า ครูท่ีสอนดี มกัมีการเตรียมการสอนท่ีดีก่อนการสอน ซ่ึงการ
เตรียมการสอนท่ีดีจดัเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งต่อการพฒันาการเรียนการสอน มีแผนการสอนท่ีจดัท าเอง
มิไดใ้ช้แผนการสอนส าเร็จรูปของส านกัพิมพ์ มีส่ือ อุปกรณ์ ครูท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดดี้ มกัมี
การเตรียมการสอนมาก่อน โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญักบัการเรียนการสอนของครู ควรช่วยอ านวยความสะดวกให้ครูสามารถเตรียมการสอน
ท่ีมีคุณภาพ เช่น ให้ความรู้ในการเขียนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ีดี วิธีสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิคต่างๆ ให้ความสะดวกแก่ครูดา้นแหล่งเรียนรู้ เอกสาร ต ารา 
วสัดุในการผลิตส่ือการสอน อาจจดัเวลาให้ผูรู้้มาให้ค  าแนะน าปรึกษา อนัจะช่วยให้ครูเตรียมการ
สอน จดัท าแผนการสอนท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการเตรียมการสอนและแผนการสอนท่ีดีแลว้จะเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ซ่ึงการด าเนินการสอนของครูจะมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบั      
1) ความเขา้ใจของครูเก่ียวกบัแนวคิดในการจดักิจกรรม 2) ปัจจยัสนับสนุนท่ีครูได้รับ 3) ความ
เขา้ใจชดัเจนในแนวคิดครูก็สามารถคิดและจดักิจกรรมท่ีดีได ้ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จ ครูสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดร้ะดบัหน่ึง แต่ผลระยะยาวตอ้งการการเปล่ียนแปลงหรือ
การพฒันาท่ีมีคุณภาพอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้เม่ือครูมีความรู้ท่ีชัดเจน ลึกซ้ึง น าความรู้มา
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ทดลองใช ้และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามกระบวนการ P (Plan = วางแผน), D (Do = ปฏิบติั),            
C (Check = ตรวจสอบ) และ A (Action = ปรับปรุง) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันา 
(research and development) ดงันั้น การวจิยัและพฒันาจึงน่าจะเป็นยุทธวิธีหรือคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้
โรงเรียนเกิดพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

5.  องค์ประกอบด้านนัก เ รียน  ผลการวิ จัยพบว่า  นัก เ รียนมีความใ ฝ่ รู้  หาก
สภาพแวดลอ้มเอ้ืออ านวย นกัเรียนมีการเรียนรู้ มีการปรับตวั ปัจจยัส าคญัประการแรก คือ ความมี
กลัยาณมิตร ประการท่ีสอง คือ สอนสนุก มีสาระ จดักิจกรรมการทดลอง จดัทศันศึกษา สืบคน้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

6.  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) เร่ือง การศึกษาองค์ประกอบทางการศึกษาท่ีสัมพนัธ์และมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชรู้ปแบบระดบัชั้นลดหลัน่สอดแทรกเชิง
เส้น พบวา่ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูบ้ริหาร เป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงระดบัขวญัและก าลงัใจ
ของครูไดดี้ยิ่งกวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครูดว้ยกนั (Ellenberg, 1972, p.45) ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลังใจของครู มีการบริหารงานทัว่ไป การอ านวยความสะดวก การจดัหา
อุปกรณ์การสอน ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Redefer, 1959, p.59-62) ภาระในการสอน 
รวมทั้งปัจจยัการพิจารณาความดีความชอบ (Knezevich, 1975, p.456) ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีขวญัและก าลังใจสูงกว่าครูในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า (Anderson, 1953, pp.693- 698) 

วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก มี 9 ปัจจยั ดงัน้ี 1) พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 
2) วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจใน
การท างานของครู 6) การไดรั้บการสนบัสนุนของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของการบริหาร
สถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

จุฑารัตน์  นิ รันดร (2552)  ศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงแบบมีแบบแผนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 1) บทบาทของผูบ้ริหาร 2) การมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหาร 3) การวางกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 4) การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 

สถาพร สังขข์าวสุทธิรักษ์ (2550) ศึกษา ปัจจยัท่ีจ  าแนกการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาประกอบดว้ย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านผูบ้ริหาร 2) องค์ประกอบด้านครู 3) องค์ประกอบด้าน
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บริบทโรงเรียน 4) องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชุมชน 5) องค์ประกอบด้านกระบวนการ
บริหาร 

วีรเดช เช้ือนาม (2547) ไดก้ล่าวใน เร่ือง เขย่า Balanced Scorecard ว่า การวางแผน      
กลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีผ่านมามีการน าหลกัการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อจดัท า
SWOT วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ แต่เม่ือจดัท าแผนเสร็จ หน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะน าแผนไป
วางไว ้ส่วนการท างานแต่ละปีงบประมาณยงัคงใช้แผนปฏิบติัการเป็นแนวทางหลกัในการท างาน  
มีโครงการอยูใ่นแผนกลยทุธ์บา้ง ไม่มีบา้ง ท าใหแ้ผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการไม่ค่อยสัมพนัธ์กนั 
ซ่ึงการพฒันาระบบราชการโดยน ากลยทุธ์การบริหารมาใชใ้นหน่วยงาน และสถานศึกษาจ าเป็นตอ้ง
มีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพดงัท่ี พสุ เตชะรินทร์ (2548) กล่าวว่า  สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การใช้แนวคิด หรือวิธีการบริหารแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จไดเ้หมือนในอดีต ผูบ้ริหารยุคใหม่จึงตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
การใชก้ลยทุธ์การบริหารเป็นเคร่ืองมือจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็น  

ชยัสิทธ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2545) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้มีการพฒันา
องค์กรอยา่งเป็นระบบ และประสบความส าเร็จนั้น ผูบ้ริหารเป็นปัจจยัและเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสุด
ในการใช้กระบวนการติดต่อส่ือสารส่ือถึงผูป้ฏิบติังานให้เขา้ใจ และรับรู้ถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันามีการจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และมีกลไกประสานการเรียนรู้ ให้
บุคลากรสามารถน าประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดจ้ริง 

รอบบินส์และเคาน์เตอร์ (Robbins & Coulter อา้งถึงใน วรัิช สงวนวงศว์าน, 2547) กล่าว
ว่า ผูบ้ริหารในทุกองค์การและทุกระดับจะตอ้งมีหน้าท่ีในฐานะผูบ้ริหาร 4 ประการ ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
ซ่ึง พสุ เตชะรินทร์ (2548) กล่าววา่ ความสามารถในการก าหนดแนวทาง การจดัท าและปฏิบติัตาม
แผนกลยทุธ์เป็นหนา้ท่ีท่ีมีความส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของผูบ้ริหาร และมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานใน
องค์กร อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์และการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีดีนั้ น สามารถใช้เป็นเคร่ืองวดัถึง
ความสามารถในการบริหารของผูบ้ริหารได้เป็นอย่างดี ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ         
พลเรือน (2545) กล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้งในประเทศตะวนัออก และประเทศตะวนัตก พบว่า 
ความส าเร็จของหน่วยงาน หรือความลม้เหลวของหน่วยงานข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหาร
ร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 เป็นความสามารถของบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงเป็นปัจจยั
ความส าเร็จ (Success factor) ท่ีส าคญัของหน่วยงาน ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ขา้ราชการ (2548) กล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูมี้ศกัยภาพในการวางแผนและมีกลยุทธ์การบริหาร มี
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ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์การท างานท่ีชดัเจน คิดกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive) มีความมุ่งมัน่ต่อการสร้าง
ภาพใหม่ขององค์กร มีการส่ือสารเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเขา้ใจ มีการสนับสนุนท่ีเหมาะสม      
เพื่อ ใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โควยี ์(Covy, 2548) “ผูน้ าท่ีดี ควรมีความสามารถในการสร้าง
แรงบนัดาลใจและกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความเป็นผูน้ าท่ีแฝงอยูใ่นตวัตนของเขาออกมา 
ผูน้ าเพียงแต่วางแนวคิดเท่านั้น คนระดบักลางต่างหากท่ีมีอ านาจการบริหารจดัการท่ีแทจ้ริง ผูน้ าท่ีดี
จึงตอ้งส่งเสริมศกัยภาพของบุคคล กลุ่มผูร่้วมงาน และองคก์ร” 

“วสิัยทศัน์” (Vision) มีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ กนั ฮิคแมนและศิวะ (Hickman & Siva, 
1984) “วสิัยทศัน์เป็นการเดินทางดว้ยสมอง โดยสร้างสรรคอ์นาคตดว้ยการสร้างภาพจากขอ้เท็จจริง 
ความหวงั ความฝัน อนัตราย และโอกาสท่ีมีในปัจจุบนั” เบนนิสและนานุส (Bennis & Nanus, 
1985) “วิสัยทศัน์ คือ ภาพลกัษณ์ทางสมองของความเป็นไปได ้และสภาพอนาคตท่ีพึงปรารถนา” 
ส่วน  Manasse  (1986)  “วิสัยทศัน์  เป็นคุณภาพท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล  เปรียบ
วิสัยทศัน์เหมือนกบัมคัคุเทศก์ หรือแผนท่ีทางหลวง (road map) ท่ีจะน าไปสู่อนาคตท่ีดีกวา่” เซอจิ
โอวานนิ (Sergiovanni, 1987) “วสิัยทศัน์ คือ ภาพในใจซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีน าในการปฏิบติัและตดัสินใจ” 
Sheive และ Schoenheit (1987) “วิสัยทศัน์เหมือนพิมพเ์ขียว (blueprint) ของสภาวะท่ีพึงปรารถนา
ซ่ึงเราช่วยกนัท าเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายในอนาคต” Kouzes and Posner (1989) กล่าววา่ “วิสัยทศัน์ 
หมายถึง หน้าต่างของโลกวนัพรุ่งน้ีท่ีมองเห็นภาพอนาคตท่ีพึงปรารถนาและมีความเป็นไปได้” 
Tregoe และคณะ “วสิัยทศัน์ คือ เคา้โครง หรือโครงร่าง (Framework) ท่ีเสนอทางเลือก และทิศทาง
ขององคก์าร อนัเป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการจะเป็น” Licata, Teddlie and Greenfield (1990) “วิสัยทศัน์
เป็นความสามารถท่ีมองเห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่กบัส่ิงท่ีควรจะเป็น รวมผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งหลายด าเนินการเพื่อบรรลุตามส่ิงท่ีควรจะเป็น” 

สรุป วสิัยทศัน์ คือ ภาพในอนาคตขององคก์ารท่ีพฒันาใหบ้รรลุสภาพการณ์ท่ีปรารถนา
อยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจน (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และกลา้ ทองขาว) ซ่ึงผูบ้ริหาร
การศึกษาจ าเป็นตอ้งเป็นทั้งผูบ้ริหารและผูน้ าแต่ปัจจุบนัผูบ้ริหารท าหน้าท่ีผูบ้ริหารมากกว่าผูน้ า 
เพราะมุ่งเนน้การปฏิบติัภารกิจประจ าวนัให้เสร็จตามตารางเวลาท่ีราชการก าหนด โดยมิไดค้  านึงถึง
เป้าหมายและทิศทางขององค์การในอนาคตการท างานมกัยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิม เบนนิสและ     
นานุส (Bennis & Nanus, 1985) ไดช้ี้ใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งผูน้ ากบัผูบ้ริหาร ดงัน้ี
“Managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing” 

นอกจากนั้น เบนนิสและนานุส (Bennis & Nanus) ยงัยืนยนัวา่ ผูบ้ริหารกบัผูน้ าต่างกนั
ท่ีวิสัยทศัน์ ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลสามารถสร้างวิสัยทศัน์ให้กบัองค์การ และมีความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ให้เป็นสภาพท่ีเป็นจริง (reality) วิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนมาจากการเขา้ใจองค์การ
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อยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง ผูน้  าท่ีมีวิสัยทศัน์จะสามารถมองไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ เป้าหมายหรือส่ิงสุดทา้ย
ท่ีตอ้งการใหเ้กิด (end product) จะเป็นอยา่งไร และตอ้งท าอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น 

Drucker (1991) และ Kanter (1991) (อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารการศึกษา คือ 
ปัจจยัภายนอก และปัจจยัเก่ียวกบัตวัผูบ้ริหารเอง ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์
ผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก การเปล่ียนแปลงแหล่ง
งาน คือ การอพยพยา้ยถ่ินของประชาชน การเปล่ียนแปลงการบริหารแนวใหม่ในองค์กร เพื่อปรับ
ให้ทนัการเปล่ียนแปลงของโลก การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีอิทธิพลทางการศึกษาทั้ง
ด้านเน้ือหาและวิธีการ นอกจากน้ี ยงัมีผลจากปัจจยัอ่ืน เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาศีลธรรม 
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพและอนามยัของประชาชน 

ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัตวัผูบ้ริหารเอง ไดแ้ก่ ทกัษะความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
การตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง เป็นนิสัยของผูป้ระกอบการ (enterpreneurship) 
ความสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ ความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้จากประสบการณ์มาเป็นปัจจยั
พฒันางาน และการยดึมัน่ในความดีงามและความถูกตอ้ง 

ในดา้นแนวทางในการพฒันาวสิัยทศัน์ผูบ้ริหารการศึกษานั้น โคเฮน (Cohen, 1990 อา้ง
ถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาพร, ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และกลา้ ทองขาว) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ของผูน้ าจะ
เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ดงันั้น การตั้งจุดมุ่งหมายจึงเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญั ภารกิจ
ต่อจากนั้น คือ ตอ้งส่ือสาร หรือเผยแพร่ให้สมาชิกในองคก์รทราบ และเห็นพอ้งกบัวิสัยทศัน์ และ
รวมพลงัปฏิบติัตามวิสัยทศัน์นั้นโดยผูบ้ริหารปฏิบติัเป็นแบบอย่างในการศึกษาอบรมเพื่อสั่งสม
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงจะสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ในด้านการจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวว่า การสร้างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ประการแรก ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจองค์การ อนัประกอบด้วย ภารกิจ (mission) เป้าหมาย (goals) วตัถุประสงค์เดิม 
(objectives) วฒันธรรม (organizational culture) ขององค์การ เพราะผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์องค์การ
เพื่อหาจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) ขององค์การ เพราะจุดแข็งขององค์การ คือ 
คุณลกัษณะท่ีน าไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และจุดอ่อน คือ คุณลกัษณะท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุเป้าหมาย ประการท่ีสอง ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม เขา้ใจความคาดหวงัของผูเ้รียน เขา้ใจคู่แข่ง เพื่อพฒันาการจดัการให้สามารถในการ
แข่งขนั โดยพฒันาตนเองให้มองการณ์ไกล ใชอ้ดีตเป็นบทเรียน มองผลกระทบและแนวโน้ม มองภาพรวม
องคก์าร ป้องกนัการต่อตา้น วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน มุ่งพฒันา แมต้อ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ
ควบคุมวสิัยทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและความสามารถขององคก์าร ในดา้นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์
นั้น เน่ืองจากการแข่งขนัเกิดข้ึนทั้งในภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียตนาม 
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แมแ้ต่นอกภูมิภาค ระหวา่งอเมริกากบักลุ่มประเทศยุโรปและจีน ก็มีการแข่งขนัสูง การบริหารงาน
ในอนาคต จึงจ าเป็นตอ้งบริหารสาระและกระบวนการไปพร้อมกนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีแนวคิดท่ีจะ
น าองค์กรไปในทิศทางใหม่ท่ีต้องท าให้ก้าวไปข้างหน้าได้ มิใช่เพียงท างานประจ าตามหน้าท่ี 
(Routine) เท่านั้น (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552) 

แนวคิด PML: กบัการศึกษาวจิยัทางดา้นการบริหารทางการศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 
2553) ในการบริหารการศึกษามีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ งานวิชาการ (Academic = A) ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรและการสอน งานบุคคลซ่ึงดูแลผูป้ฏิบติังานวิชาการ คือ ครูอาจารย ์(People = P) และงาน
บริหารงานทัว่ไป มีหนา้ท่ีให้ความสะดวกท่ีจะช่วยให้บุคคลท างานไดอ้ยา่งดีตามหนา้ท่ี (Facility= 
F) ทั้งน้ี เป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา คือ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ดา้นวิชาการ ดงันั้น 
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีฐานทางวิชาการท่ีแข็งแกร่ง และเป็นงานวิชาการท่ีตอ้งมองไปในอนาคต
เป็นหลกั ต่อจากนั้น จึงพฒันาดา้นวิชาการโดยใชค้นท่ีเป็นนกัวิชาการ (Academic People) พร้อม
กบัการสนบัสนุน ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2  รูปแบบ PML ในการบริการจดัการ 

 Planning = P 
การวางแผน 

Managing = M 
การจดัการ 

Leading = L 
การน า 

 

Academic = C การวางแผนวชิาการ 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การจดัการ
วชิาการ 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การน าทางวชิาการ 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 
   

Radical = R 

People = P การวางแผน
บุคคลากร 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การจดัการ
บุคลากร 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การน าบุคลากร 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 
 

Progressive = P 

Facility = F การวางแผนใหค้วาม
สะดวก 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การจดัการให้
ความสะดวก 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 

การน าความสะดวก 
-งานปกติ 
-กา้วหนา้ 
-เปล่ียนแปลง 
 

Routine = R 
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สาระ APF ในการจัดการการศึกษา 
งานวิชาการ (Academic) ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหาร ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้ความ 

ส าคญัเป็นพิเศษ รู้เร่ืองอยา่งดี และเป็นผูน้ าทางความคิดดา้นวิชาการ งานหลกัดา้นน้ี คือ หลกัสูตร
และการสอนซ่ึงเป็นตวัก าหนดทิศทาง ซ่ึงผูบ้ริหารยอ่มมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตรและการสอน
เป็นอยา่งดี รวมทั้งการดูแลผูเ้รียนใหเ้ติบโตเป็นอยา่งดีดว้ย 

งานบุคคล (People) โดยเฉพาะครูอาจารยท่ี์สอนเป็นผูผ้ลักดนัให้เกิดการเรียนรู้ และ
ปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพ ในการบริหารจดัการจึงจ าเป็นต้องให้การดูแลบุคลากรเป็นหลกัการ
บริหาร ผูมี้ความรู้ ความคิดสูง จึงตอ้งมีลกัษณะพิเศษ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจประเด็นน้ี 

การดูแลความสะดวก (Facility) การด าเนินงานของบุคลากรจะมีประสิทธิภาพอย่าง
เต็มท่ีก็เป็นงานส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะให้ ความสะดวก หรือให้การสนับสนุน ซ่ึงครอบคลุม
การเงิน วสัดุ อาคารสถานท่ี บริการท่ีผูบ้ริหารจดัใหโ้ดยไม่ตอ้งรอการร้องขอ 

ปรัชญา RPR ในการจดัการการศึกษา 
Radical เป็นการบริหารท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงจากแนวคิดและพื้นฐานเดิม เพื่อ

ความกา้วหนา้ 
Progressive เ ป็นการบริหารเชิงพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้มี กิจกรรมและการ

ด าเนินงานใหม่ๆ มากข้ึน 
Routine เป็นการบริหารงานปกติตามโครงสร้างและขั้นตอนท่ีมีอยู่  มักเป็นการ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
กระบวนการ PML ในการบริหารจดัการ 
กระบวนการบริหารจดัการ แบ่งเป็น 3 เร่ืองใหญ่ คือ การวางแผน การจดัการ และภาวะ

ผูน้ า 
การวางแผน (Planning) กระบวนการบริหารจดัการองคก์รเร่ิมจากการวางแผน เพราะ

การวางแผนเป็นการก าหนดนโยบาย (Policy) อนัเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานทั้งน้ีแผน
ท่ีวางไวค้วรเป็นลายลกัษณ์อกัษร การวางแผนมกัเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายขององคก์รวา่จะเดิน
ไปให้ถึงจุดไหน จุดท่ีจะกา้วไปถึงมีลกัษณะอยา่งไร แลว้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยขั้นตอนและกระบวนการตอ้งสัมพนัธ์กนั และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

การจดัการ (Managing) เป็นการด าเนินงานเพื่อให้แผนท่ีวางไวป้ระสบความส าเร็จ       
ผูท่ี้มาช่วยท าใหแ้ผนหรือนโยบายประสบความส าเร็จตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารมี
หน้าท่ีส่ือสารแนวคิดของตนให้ผูร่้วมงานรับรู้ เพื่อพวกเขาจะไดด้ าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 
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และสร้างแรงจูงใจให้คนในองคก์รท างานให้มีคุณภาพสูง ซ่ึงมีความส าคญัต่อการบริหาร ท่ีตอ้งให้
ก าลงัใจ ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

ความสามารถในการน า (Leading) ในการน าทางการศึกษามีหลายรูปแบบ ควรน า
ตนเองก่อน จึงขยายผลไปถึงการน ากลุ่ม การน าท่ีสมบูรณ์ คือ การให้ทุกคนสามารถน าตนเองได ้
เป็นการ Empower บุคคล การเป็นผูน้ าในทางวิชาการจะสะท้อนผลงานว่า บริหารงานปกติ 
กา้วหนา้ หรือเปล่ียนแปลง 

แนวคิดการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้วิธี SWOT และการก าหนดกลยุทธ์จาก TOWS 
MATRIX 

เอกชัย  บุญยาทิษฐาน  (2553, น.4)  ให้ความหมายว่า SWOT คือเทคนิคอย่างหน่ึงท่ี
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อน าผลท่ีไดใ้นรูปแบบของ
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) มาก าหนด
เป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการวางแผนและพฒันาองคก์ร 

SWOTAnalysis ของ Wheelen and Hunger (2004, p.109) เป็นเทคนิควิธีในการวิเคราะห์     
กลยุทธ์ท่ีเหมาะกบัการบริหารกลยุทธ์ เพราะท าให้ผูบ้ริหารได้ทราบสถานการณ์ขององค์กรว่ามี
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส (opportunity) ในการพฒันา และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคหรือ ภยัคุกคาม 
(Threat) ต่อการพฒันาการด าเนินการขององคก์รโดยรวม ทั้งไดท้ราบสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์องคก์รน้ีไปวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถรับมือกบัอุปสรรค และสร้างความเขม้แข็งและขจดัขอ้
อ่อนด้อยขององค์กร นอกจากน้ี จ  าเป็นต้องวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ซ่ึงเป็น
กระบวนการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กร เพื่อจะไดเ้ขา้ใจสภาพองค์กรในปัจจุบนัว่าต่างจากสภาพ
องคก์รในอนาคตท่ีตอ้งการอย่างไร โดยการใช ้SWOT Analysis โดยมีประเด็นหลกั 2 ประเด็นคือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์ คือ C-PEST และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
ซ่ึงนิยมใช ้7Ss อนัเป็นแนวคิดของ McKinsey 7-S Framework (สุวทิย ์ยอดสละ, 2553) 1) S-Strategy 
กลยุทธ์ 2) S-Structure โครงสร้างองค์กร 3) S-Systems ระบบงาน 4) S-Skill ทกัษะหรือ
ความสามารถหรือสมรรถนะ 5) S-SharedValues ค่านิยมร่วม 6) S-Staff ทีมงาน 7) S-Style รูปแบบ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร โดยวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อนขององคก์าร 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม สามารถก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช ้TOWS Matrix
ตามแนวคิดของ Koontz and Weihrich (1990, pp.93-94) สรุปไดว้า่ การประเมินสถานการณ์โดยใช ้
TOWS Matrix เป็นกรอบในการคิด วิเคราะห์ การคิดอยา่งเป็นระบบท่ีช่วยในการจบัคู่โอกาสและ
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อุปสรรคภายนอก กบัจุดอ่อน จุดแขง็ภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนัและตอ้งการกลยทุธ์ในการด าเนินการ
แตกต่างกนัในการจดัการทางเลือกไปสู่กลยทุธ์อยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์ WT มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลดจุดอ่อน หรือขจดัจุดอ่อน และรับมือกบัอุปสรรค
ให้ได ้เพื่อมุ่งจดัการให้เป็นโอกาสส าหรับองค์กร เรียกว่า เป็นกลยุทธ์เชิงรับ เช่น ลดค่าใช้จ่ายใน
การท ากิจกรรมกีฬาเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ 

เอกชยั บุญยาธิษฐาน (2553, น.107-111) อธิบายวา่ กลยุทธ์ WT (Weaknesses–Threats) 
เป็นกลยุทธ์ท่ีจบัคู่กนัระหว่างจุดอ่อนขององค์กรกบัภยัคุกคามภายนอกท่ีตรงกนัเพื่อพยายามท่ีจะ
ลดทอนปัญหาทั้งสองท่ีเกิดข้ึน คือ ลดทั้งจุดอ่อนและภยัคุกคามท่ีมีมาจากภายนอก องคก์รใดท่ีตก
อยูใ่นภาวะท่ีถูกสภาพภายนอกคุกคาม แลว้ตวัเองก็ไม่มีก าลงัความสามารถก็เหมือนกบัเสือล าบากท่ี
ถูกนายพรานตามล่าไม่หยดุ 

กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ลดจุดอ่อนภายในและหลีกเล่ียงภยัคุกคามจากภายนอก 
(ลดความเส่ียง หรือหลีกเล่ียง หรือหนี) 

2.  กลยุทธ์ WOมีจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขจุดอ่อน เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากโอกาส
ภายนอก เรียก กลยทุธ์เพื่อการพฒันา 

เอกชัย  บุญยาทิษฐาน (2553, น.106-111)  อธิบายว่า  กลยุทธ์  WO (Weaknesses–
Opportunities) เป็นกลยุทธ์ท่ีจะลดจุดอ่อนของตนเพื่อน าโอกาสดีภายนอกมารวมกบัจุดอ่อนของ
องคก์รท่ีตรงกนัเพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ กลยุทธ์ในส่วนน้ีจะช่วยก าหนดวิธีการในการปรับปรุง
จุดอ่อนแลว้เปล่ียนเป็นจุดแขง็ 

กลยทุธ์ WO เป็นกลยทุธ์ท่ีใชล้ดจุดอ่อนภายในโดยใชโ้อกาสท่ีดีจากภายนอก (ปรับปรุง
ตนเอง) 

3.  กลยุทธ์ STอยู่บนพื้นฐานขององค์กรท่ีมีจุดแข็ง มีจุดมุ่งหมายจดัการกบัอุปสรรค
ภายนอก เพื่อเพิ่มศกัยภาพก่อนแลว้ค่อยๆ ลดอุปสรรคภายหลงัใช้การจดัการ ใช้ความเขม้แข็งเพื่อ
ขจดัอุปสรรคเรียก กลยทุธ์ป้องกนั 

เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, น.107-111) อธิบายวา่ กลยทุธ์ ST (Strengths–Threats) เป็น
กลยุทธ์ท่ีเอาจุดแข็งขององค์กรมาจับคู่กับภัยคุกคามจากภายนอกเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามนั้ น 
จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อเพิ่มความเขม้แขง็และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน มิไดห้มายความวา่องคก์รจะเอาจุดแข็ง
ของตวัไปดบัเคร่ืองชนกับภยัคุกคามจากภายนอก เพราะการท าแบบน้ีไม่แน่ว่าอาจสร้างความ
หายนะให้กบัองคก์รก็ได ้ส่ิงท่ีควรท าก็คือ เอาจุดแข็งน้ีไปลดทอนปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือไม่ก็เปล่ียน
ภยัคุกคามนั้นใหเ้ป็นโอกาสเสีย 
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กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้จุดแข็งภายในเพื่อลดทอนหรือหลีกเล่ียงภยัคุกคามจาก
ภายนอก (ก าจดัภยัคุกคาม) 

4. กลยุทธ์ SO องค์กรสามารถใช้จุดแข็งภายใน เพื่อสร้างประโยชน์จากโอกาส
ภายนอกให้มากท่ีสุด เป็นจุดมุ่งหมายของการพฒันาให้เต็มศกัยภาพท่ีมี เรียก กลยุทธ์เชิงรุก แสดง
วา่ องคก์รมีศกัยภาพท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุด สามารถขยายงาน ขยายเครือข่ายได ้

เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, น.106-111) อธิบายว่า SO (Strength–Opportunities) เป็น
กลยุทธ์ท่ีเอาจุดแข็งขององค์กรรวมกับโอกาสท่ีดีจากภายนอกท่ีเหมาะสมกัน เป็นกลยุทธ์ท่ี          
ทุกองคก์รแสวงหา และตอ้งการสร้างใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ีเพื่อปกป้องจุดแข็งของตนเองและ
น าโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ หากกลยุทธ์น้ีสามารถจะไปแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รได้
ยิง่เป็นประโยชน์มากข้ึน 

กลยทุธ์ SO ใชจุ้ดแขง็ภายในเพื่อน าโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใช ้(เอาโอกาสมาใช)้ 
หมายเหตุ TOWS Matrix เป็นค าเรียก SWOT อีกค าหน่ึงท่ีช่วยอธิบายวิธีการในการ

เช่ือมโยงสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส อุปสรรค ท่ีองค์กรเผชิญอยู่กบัจุดแข็ง จุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน การระดมสมองเป็นการดีต่อผลการก าหนดกลยทุธ์ 

สิรินนัท ์ศรีวีระสกุล (2553, น.88) สรุปการใช ้TOWS Matrix วา่เป็นการเช่ือมโยงผล
การวิเคราะห์สภาพภายใน และภายนอกเขา้ดว้ยกนั เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ขององคก์รเป็น
การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุกมิติท าให้ไดก้ลยุทธ์ตรงประเด็น มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพ 
เชิงรุกขององคก์ร โดย 

กลยุทธ์ SO ใชจุ้ดแข็งขององค์กรร่วมกบัโอกาสภายนอก เป็นการคิดเชิงรุกท่ีน าความ
โดดเด่นขององคก์รมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี 

กลยุทธ์ WO ใช้วิธีลดจุดอ่อนภายในองค์กรให้หมดหรือเหลือน้อยท่ีสุด โดยใช้ดา้นท่ี
ไดเ้ปรียบ คือ โอกาสจากภายนอกมาช่วย เช่น ก าลงัคน เทคโนโลย ี

กลยุทธ์ ST เป็นวิธีการใช้จุดแข็งภายในขององค์กรในการควบคุมหรือจดัการกับ
อุปสรรค หรือภยัคุกคามจากภายนอก 

ส่วนกลยุทธ์ WT แสดงความพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะลดจุดอ่อนภายในองค์กรเป็นการ
ด าเนินการในเชิงรับในขณะเดียวกนัตอ้งคิดหาวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงอุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือภยัคุกคาม
จากภายนอกใหไ้ดอ้าจเป็นวธีิการใหม่เพื่อใชแ้กไ้ขจุดอ่อนขององคก์ร 

แนวคิดการวเิคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOTAnalysis) 
การวเิคราะห์สภาพโรงเรียน (มานะ ทองรักษ,์ 2549) เพื่อการศึกษาแนวโนม้การพฒันา

การศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน โดยแนวโน้มการ
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พฒันาการศึกษาของโรงเรียนต้องมีความเป็นไปได้ ในการพฒันาตามเง่ือนไข ข้อจ ากัด และ
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ นโยบายในการจดัการศึกษาของหน่วยงาน
ตน้สังกดั, รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียน, แนวโนม้การพฒันาการศึกษาและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ แล้วน ามาศึกษาจุดอ่อน (Weakness) จากส่ิงแวดล้อมภายใน โอกาสจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก (Opportunity) จุดแขง็ภายใน (Strenght) และอุปสรรคจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Threat) 

2.2.2 กลยทุธ์กบัการพฒันาการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. 2523) ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2524) กุหลาบ มลัลิกะมาส 

(2537) คณิตา นิจจรัลกุล (2538) มีความเห็นตรงกนัวา่ ผูส้อนตอ้งวางจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน เตรียม
เน้ือหาท่ีจะสอน และวธีิการสอน 

การจดัท าหลกัสูตรนั้น บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. อธิบายว่า หลกัสูตรเป็นแผนงาน
อยา่งกวา้ง หลกัสูตรดา้นภาษาประกอบดว้ย ประการแรก ตอ้งฝึกทกัษะซ่ึงสอดคลอ้งกบั ก่อ สวสัดิ
พาณิชย ์(2514) ท่ีเห็นวา่ การสอนภาษาควรปลูกฝังทกัษะ ฝึกให้เกิดทกัษะ จดัประสบการณ์ให้เด็ก
ใชท้กัษะอยา่งกวา้งขวาง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง ประการท่ีสอง ความรู้เร่ืองเสียงในภาษา โครงสร้าง
ภาษา ประวติัของภาษา สอดคล้องกบั ฐะปะนีย ์นาครทรรพ ประการท่ีสาม วฒันธรรมทางภาษา 
หรือการใช้ภาษา และวรรณคดี บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2523) เห็นว่า ตอ้งสอนผูเ้รียนให้
สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใชภ้าษาท่ีดี ชดัเจน แจ่มแจง้ ถูกกาลเทศะและบุคค ลซ่ึง ฐะปะนีย ์นาครทรรพ 
(2522) และกุหลาบ มลัลิกะมาส และสายหยดุ จ าปาทอง เห็นวา่ควรสอนทกัษะ การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ใหส้ัมพนัธ์กนัใหเ้ป็นธรรมชาติ เพราะในการใชภ้าษา เม่ือมีการพูดยอ่มมีการฟัง การ
อ่าน การเขียน บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2523) เห็นวา่ อุปกรณ์การสอนเป็นส่ิงจ าเป็น ดงัท่ีท่าน
กล่าววา่“วสัดุอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งใชใ้ห้เหมาะกบัวิธีสอน” และ “ไม่มีครูสักก่ีคนท่ีสามารถสอนดว้ย
มือเปล่าได”้ ท่านเห็นวา่ “การใชค้วามคิดแนบสนิทอยูก่บัสมรรถภาพการใชภ้าษา เพราะภาษาเป็น
เคร่ืองส่ือความหมาย” ถา้หากในความคิดนึกของมนุษยค์นใด หาความหมายได้น้อยการใช้ภาษา
ยอ่มพฒันาไปไม่ได ้ดงันั้นการสอนภาษาของตนเองก็คือ การสอนให้ใช้ความคิดเป็นอนัดบัหน่ึง” 
สอดคลอ้งกบัโรแบน (Roban) ไรอนั (Ryan) และ สไควร์ (Squire อา้งถึงใน สุจริต เพียรชอบ) ได้
ให้ขอ้คิดในการสอนภาษา 4 ประการ ประการแรก ฝึกให้เด็กไดใ้ช้ความคิดเพื่อส่งเสริมความงอก
งามทางปัญญา ประการท่ีสอง การสอนภาษาควรเนน้ความเขา้ใจหลกัไวยากรณ์ ประการท่ีสาม การ
สอนภาษาตอ้งใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ประการท่ีส่ี การสอน
ภาษาตอ้งใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ทั้งส่ีประการน้ี ครู อาจารยภ์าษาไทยลว้นมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ี ฝึกทกัษะทั้งส่ีดา้น และแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน เพื่อพฒันา
ทกัษะของผูเ้รียนอีกทั้งใชว้ิธีสอนหลากหลาย วิธีวดัผลหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี) สอดคลอ้งกบั 
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บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. ท่ีเห็นความส าคญัของการวดัผลส่ิงส าคญั คือ ครูผูส้อนเขา้ใจจิตวิทยา
วยัรุ่นและทฤษฎีการเรียนรู้ การทวนซ ้ า การเช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ การสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารมีความส าคญั และความจ าเป็นในการสอนภาษาไทยมธัยมศึกษาตอนปลายดงัท่ี เบญจลกัษณ์ 

สืบเช้ือกล่าวว่า (2540, น.9) การส่ือสาร หมายถึง การใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมาย เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความรู้สึก ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การส่ือสารท่ีดีจะต้องมีความหมายทั้งต่อผูฟั้ง และผูพู้ด การส่ือสารจะ
ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และใชภ้าษาไดเ้หมาะกบับุคคลและ
สถานการณ์นั้นๆ ดว้ย 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ได้น าแนวคิดนักการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาศตวรรษท่ี   

19-20 กลุ่มแนวคิดพิพฒันาการนิยม (Progressism) ของ จอห์น ดิวอ้ี (Dewey, 1974) นกัปรัชญาชาว
อเมริกนั เป็นผูน้ าปรัชญาปฏิบติันิยม (Pragmatism) และพฒันาการนิยม (Progressism) มาใช้กับ
การศึกษาเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง เน่ืองจากธรรมชาติของเด็กกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วม เด็กควร
เรียนรู้จากการกระท ามีประสบการณ์ตรงกับส่ิงแวดล้อม มีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกัน และท างาน
ร่วมกนักนัอย่างมีความสุขจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีเปรียบเสมือนชุมชนจ าลองของสังคม 
(Edwards, Gandini & Forman, 1993; Greenburg, 1995) 

หลกัการศึกษาแนวคิดแบบพฒันาการนิยมมีมุมมองการศึกษากวา้งมากข้ึน มีความหมายรวมถึง 
การศึกษาทั้งในโรงเรียนและกิจกรรมในสังคมเก่ียวกับ ค่านิยม เจตคติ ความรู้ ทกัษะ อนัเป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองตลอดชีวติ ปฏิบติัไดแ้ละใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่ือมโยงประสบการณ์
ใหม่กบัประสบการณ์เดิม ผูส้อนควรเป็นผูจ้ดัสภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อนมีบทบาทเป็น
ผูเ้รียนไปดว้ย ส่วนผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั้น ผูส้อนและผูเ้รียน
ควรร่วมกนัวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั (Keeton & Assosiates, 1977) 

คิลแพททริก (Kilpatrick, 1992) ไดน้ าแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี มาประยกุตใ์ชโ้ดยทดลอง
วธีิสอนแบบโครงการ จากการท่ีเขาทดลองกบันกัศึกษาฝึกหดัครู พบวา่ ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด เม่ือ
วางแผนร่วมกนั ท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของตนไดม้ากข้ึน มีผลจากความ
สนใจและเป้าหมายท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ จึงเป็นการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเขากล่าวว่า 
“การสอนแบบโครงการเป็นหวัใจของกิจกรรมทุกกิจกรรมในการเรียนรู้” (Knoll, 1996) 

บรูนเนอร์ (Bruner อา้งถึงใน พรรณี ช.เจนจิต, 2528) เสนอทฤษฎีพฒันาการความคิด
ของมนุษย ์แบ่งเป็น 3 ขั้น 
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ขั้นแรก คิดบนพื้นฐานการกระท า (Acting) หมายถึง การถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการ
กระท า 

ขั้นท่ีสอง ข้ึนกบัการมองเห็น ใชป้ระสาทสัมผสัและการเกิดภาพในใจ 
ขั้นท่ีสาม เป็นขั้นสูงสุดในการพฒันา คือ ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ 

สามารถคิดหาเหตุผล และเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และสามารถคิดแกปั้ญหาได ้กระบวนการคิดน้ี 
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

Kurt Lewin et al. (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) เสนอวา่ การเรียนรู้ของมนุษยจ์ะ
ไดผ้ลดีท่ีสุด เม่ือมีกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัขอ้มูลใหม่อย่างเหมาะสม อาศยัการ
เปรียบเทียบจากประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ใชก้ารสังเกต กระบวนการคิดไตร่ตรองและวิเคราะห์เกิดการ
รับรู้ซ่ึงสมองสมองประมวลขอ้มูลสรุปเป็นขอ้มูล หรือความรู้ใหม่จะเห็นวา่ เลวิน และ บรูนเนอร์ มี
แนวคิดคลา้ยคลึงกนั ท่ีเห็นว่า การเรียนรู้อาศยักระบวนการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเพื่อ
ผสมผสานประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตและการพิสูจน์ข้อสงสัยเกิด
ความคิดไตร่ตรองก่อนลงมือท า ช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง การกระท าท่ีเหมาะสมกบั
สภาพการณ์จะเป็นตวัก าหนด 

ทศิทางของความส าเร็จในการท างาน 
ส่วนแนวคิดของ เพจ (Page อา้งถึงใน พรรณี ช.เจนจิต, 2528) คน้พบวฏัจกัรการเรียนรู้

แบบคน้พบ สืบทอดแนวคิดการเรียนรู้ของมนุษยจ์าก เลวิน และให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า การให้
ประสบการณ์อยา่งถูกตอ้งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ แสดงความสัมพนัธ์ของประสบการณ์การเรียนรู้
ดว้ยการสร้างวฏัจกัร 4 ขั้น ขั้นแรก ประสบการณ์ตรง ขั้นท่ีสอง สังเกตและคิดไตร่ตรอง ขั้นท่ีสาม
การเกิดมโนทศัน์นามธรรม และขั้นสุดทา้ย การทดลองเพื่อการไดรั้บความคิดใหม่ 

เพียเจย ์(Piaget อา้งถึงใน พรรณี ช.เจนจิต, 2528) สรุปว่า สติปัญญาและความคิดจะ
พฒันาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ี เน่ืองจาก ธรรมชาติ
ของมนุษยมี์กระบวนการจดัระบบอยา่งต่อเน่ือง คือ การซึมซบัส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์และการ
ปรับเปล่ียนความคิด เป็นความสามารถในการปรับความคิดเดิมให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่จะเห็นวา่ 
เพียเจย ์และ บรูนเนอร์ มีแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการการเรียนรู้ และความคิดคลา้ยกนั จากการพฒันา
ความคิด จากความรู้ ความเขา้ใจปรากฏการณ์รูปธรรมสู่ความคิดนามธรรม และจากความคิดยึด
ตนเองเป็นหลกัไปสู่การคิดไตร่ตรอง จนพฒันาสู่การคิดอย่างเป็นระบบ หลกัการพฒันาสติปัญญา 
และแนวคิดของเพียเจยเ์กิดจากปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และองคป์ระกอบท่ีมีส่วน
เสริมสร้างการพฒันาสติปัญญาและความคิด คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวุฒิภาวะ ประสบการณ์ 
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมและความสมดุล 
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ส่วน คอลป์ (Kolb, 1984) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้วา่ กระบวนการสร้างความรู้เกิด
จากการปรับเปล่ียนประสบการณ์ คือ ผูเ้รียนสังเกต ไตร่ตรอง สร้างแนวคิดเชิงนามธรรม แลว้สรุป
หลกัการเพื่อน าหลกัการไปทดสอบการใช้หลกัการในสถานการณ์อ่ืนเป็นการเร่ิมวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ และเกิดการสร้างความรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเกิดความรู้ใหม่ต่อไป 

จะเห็นวา่ คอลป์ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั จอห์น ดิวอ้ี (Dewey, 1975) คือประสบการณ์
เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดประสบการณ์โดยการกระท า และประสบการณ์
จากการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ในการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสู่นามธรรมนอกจากน้ี ยงัมี
แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) อาศยัแนวคิดพิพฒันาการแต่มีจุดต่างท่ีต้องการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย ์

วทิร็อค (Wittrock อา้งถึงใน พรรณี ช.เจนจิต) เสนอการสอนจากประสบการณ์ 4 ระดบั 
1. ผูส้อนทั้ งหลักการและปัญหา เป็นการให้แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อพฒันา

แนวคิดของผูเ้รียนถ้าผูส้อนให้หลักการหลายอย่างในการแก้ปัญหา และก าหนดให้ผูเ้รียนใช้
ความคิด พิจารณาเลือกหลกัการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหา 

2. ผูส้อนให้หลกัการท่ีจะใช้แก้ปัญหาแต่ไม่บอกปัญหาซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถสร้าง
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก าหนดปัญหาให้สอดคลอ้งกบัการน ามาใช้ในการทดลอง ซ่ึงผูเ้รียน
ตอ้งวางแผนการทดลอง ออกแบบการทดลองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ 

3. ผูส้อนไม่ให้หลกัการ แต่ให้ปัญหา นิยมใชใ้นการเรียนการสอนเพราะผูส้อนเป็นผู ้
ก  าหนดระดบัความสามารถในการใชค้วามคิด ตลอดจนใชก้ลวิธีการแกปั้ญหาสามารถแกปั้ญหาได้
หลากหลายวธีิโดยไม่ตอ้งแนะแนวทาง 

4. ผู ้สอนไม่ให้หลักการและปัญหา ผู ้เรียนต้องคิดเองทั้ งหมด เหมาะกับค าถาม
ปลายเปิด หรือการตอบเสรี หรือปัญหาในชีวิตจริง หรือไม่ทราบขอบเขตของปัญหา ผูเ้รียนตอ้ง
ก าหนดขอบเขตปัญหา วางแนวทางในการแกปั้ญหาเป็นการสอนการคน้พบท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงผลกัดนั
ให้ผูเ้รียนพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ใช้ในการเรียนระดบัสูง ในงานวิจยัและการท าโครงงานเป็น
การแกปั้ญหาตามเวลาท่ีก าหนด จะเห็นว่า การเรียนรู้แบบประสบการณ์ใชท้ั้งแนวคิดพิพฒันาการ
นิยม (Progressism) และพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ท่ีให้ความส าคญักับการเรียนรู้จากการ
กระท า การมีเหตุมีผล ประสบการณ์ และความรู้สึกร่วมกับวิธีวิทยาศาสตร์ คือ สังเกต ทดลอง
กระท า ทดสอบสมมติฐานโดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ซ่ึงยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
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ลกัษณะส าคัญของการสอนเชิงประสบการณ์ 
รูปแบบการสอนเชิงประสบการณ์ เนน้ “การเรียนรู้จากการกระท า” วิธีการเรียนการ

สอนเช่ือมโยงทกัษะการเรียนรู้กบัสถานการณ์จริงมีลกัษณะ 5 ประการ ดงัน้ี 
1. การเรียนรู้อาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีทา้ทายอย่าง

ต่อเน่ือง และเป็นการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมตลอดเวลาไม่ไดน้ัง่ฟังบรรยาย
อยา่งเดียว 

2. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
3. ปฏิสัมพนัธ์ท่ีท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยู ่
4. อาศยัการส่ือสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน การแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงจะ

เอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียน การวเิคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน
เชิงประสบการณ์ท่ีน ามาปฏิบติัอย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบการสอนแบบฝึกปฏิบติั (Laboratory 
Teaching หรือ Direct Experience หรือ Experienced-Based Instruction) 

การด าเนินการสอนแบบฝึกปฏิบติั มีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 
1. การเตรียมการสอน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อจะได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย คู่มือ เอกสารประกอบ สถานท่ีในการฝึกปฏิบติั ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีความ
พร้อม 

2. การด าเนินการเม่ือแจง้จุดมุ่งหมาย ด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนละมีการตรวจสอบ
ทุกระยะ 

3. การประเมินทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2524) กล่าวถึง องคป์ระกอบส าคญัในการสอนแบบฝึกปฏิบติั สรุป

ได ้ดงัน้ี 
1. สถานท่ีฝึกเหมาะสม สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของวชิานั้นๆ 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียนและสภาพพร้อมใชง้าน 
3. เอกสารการฝึกปฏิบติัควรประกอบดว้ยคู่มือและเอกสารประกอบ 
4. การเตรียมตวั 
 4.1 ผูเ้รียนท าความเขา้ใจขั้นตอนและส่ิงท่ีเกิดขณะปฏิบติั 
 4.2 ผูส้อนต้องก าหนดจุดมุ่งหมาย, ก าหนดเน้ือหา, เตรียมเอกสาร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์,ติดต่อสถานท่ีและก าหนดเวลา 
5. การอภิปรายและประเมินผลเป็นระยะๆ จะไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง และพฒันาการฝึก

ใหต้รงจุดมุ่งหมาย และแทรกความรู้ เจตคติ 
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การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีคุณภาพ 
1.  การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ของครู และการก ากบัดูแล

ดา้นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครู ใช้กลยุทธ์การบริหารท่ีหลากหลายจดัการอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ศึกษาปัญหาการเรียนการ
สอนแล้วจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในโรงเรียนจะเป็นการแก้ปัญหาตรงประเด็น และครูทุกคนได้
พฒันาพร้อมกนัอยา่งเป็นระบบ ตามดว้ยการประเมิน ติดตามผล โดยทีมผูบ้ริหารก ากบัดูแลดว้ย 

การนิเทศภายใน ในดา้นการพฒันาครูยคุใหม่นั้น การนิเทศภายในเป็นแนวทางท่ีส าคญั
ประการหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งให้ครูเป็นผูเ้อ้ืออ านวย
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานนั้ น ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาอนัเป็นหน่วยงานระดบันโยบายมีขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยการท าวิจยั (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) รายงาน
ผลการวิจยั เร่ืองน้ีมีส่ี ประเด็น ประเด็นแรก จดัระบบและกลไกในการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจดัการเรียนการสอน บริหารจดัการ และสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเร่งด่วนท่ีน่าจะเป็น
ประโยชน ์คือ ปรับปรุงเกณฑก์ารคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผูน้ าทางวิชาการ ยึดหลกัความ
ถูกตอ้ง ความโปร่งใส และมีความยุติธรรม ดา้นครูให้มีความรู้ความสามารถดา้นเน้ือหา ทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ให้ตรงภาระงานท่ีรับผิดชอบสามารถจดัการเรียนรู้ วิธีการหาความรู้ (teach less, learn 
more) มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก ทา้ทายใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ ประเด็นท่ีสอง พฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการปฏิบติังานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรการเร่งด่วน คือ วางแผนการพฒันาประเมินคณาจารยใ์ห้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ,เร่งรัด ติดตามแก้ปัญหาการ         
ขาดแคลนครู ขออตัราครูแทนครูเกษียณ (ในความเป็นจริงควรจะเตรียมอตัราครูแทนท่ีครูยา้ยหรือ
ขอออกก่อนเกษียณและครูเกษียณทนัทีโดยไม่ขาดช่วงเป็นปี) และให้มีแนวทางในการขยายอายุ
ราชการครู และสถานศึกษาเร่งจดัระบบการท างาน การนิเทศภายใน จดัปัจจยัและบรรยากาศให้     
เอ้ือต่อการท างานของครู ประเด็นท่ีสาม จดัระบบการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ สนับสนุนการนิเทศระดับ
สถานศึกษา และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากน้ี ให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมของ
ครู ผูบ้ริหารรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนส่ือ วสัดุ เอกสารประกอบหลกัสูตร
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีส่ี ในด้านเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา นั้น ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2525, น.114-116) ไดเ้สนอ
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เทคนิคในการสอนภาษาไทยในระดบัมธัยมศึกษา โดยยึดหลกัความรู้ทางการส่ือสารเป็นแนวทาง 
ดงัน้ี 

1)  วางแผนท่ีจะน าความรู้เร่ืองการส่ือสารไปใชใ้นการสอนภาษาไทยโดย 
 1.1 ครูส ารวจตวัครูเองและแนะน าให้นกัเรียนส ารวจตวัเองว่าเคยท าให้เกิดปัญหา

ในการส่ือสารในชีวติประจ าวนัอยา่งไรบา้ง เพื่อรวบรวมปัญหามาพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  1.1.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยโดยค านึงถึงส่วนประกอบในการ

ส่ือสาร คือ ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร สาร ส่ือ หรือ วิธีการส่งสาร และพยายามส่งสารให้ชัดเจน เช่น 
เรียงล าดบัใจความในสารใหเ้ขา้ใจง่ายหรืออาจใชโ้สตทศันูปกรช่วย 

  1.1.2 สังเกตผลสะท้อนกลับจากผูรั้บสาร (นักเรียน) ว่าเป็นอย่างไร แล้ว
ปรับปรุงวธีิการส่งสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2)  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าท่ีจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเอง ทั้งน้ี แนวในการจดักิจกรรมมี 10 แนวทาง ดงัน้ี 

 2.1 แบ่งกลุ่มท างานเพื่อช่วยใหน้กัเรียนกลา้พดู กลา้ถาม 
 2.2 ฝึกอ่านในใจ 
 2.3 อภิปรายปัญหา 
 2.4 สนทนา หรือเล่าเร่ืองท่ีน าไปสู่การเขียน 
 2.5 สร้างสรรคง์านเขียน 
 2.6 เรียนโดยการคน้ควา้ 
 2.7 ศึกษานอกสถานท่ี 
 2.8 มีการถามตอบ 
 2.9 มอบงานรายบุคคล 
 2.10 จดัผลงานแสดง 
3)  การสรุปบทเรียน คือ การประมวลสาระส าคญั หรือขอ้คิดเด่นๆ จากบทเรียนมาเรียบ

เรียงเป็นขอ้ความท่ีถูกตอ้ง กะทดัรัด ส่ือความหมายชดัเจน เม่ือด าเนินการสอนครอบคลุมเน้ือหา
แลว้ควรสรุปบทเรียน เป็นขอ้คิด หรือขอ้สังเกต หรือความรู้ท่ีได ้เพื่อช่วยให้นกัเรียนจ าบทเรียนได้
แม่นย  า 

4)  การน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
2. การให้การสนับสนุน ส่งเสริมการท างานด้วยการจดัวสัดุผลิตส่ือการสอนให้ครู 

สนับสนุนครูในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี อบรมครูเร่ืองคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดี มี
อารมณ์ขนั ตลอดจนใชว้ธีิสอนท่ีหลากหลาย 
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3. การเสริมแรงในการท างาน หมายถึง การท าใหพ้ฤติกรรมการตอบสนองเกิดข้ึน โดย
ส่ิงเร้าท่ีเป็นตวัเสริมแรงของมนุษย ์

4.  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ หมายถึง การส่งเสริมใหค้รูภาษาไทยพฒันาทั้ง
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้จดัระบบการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพ 
 
2.3  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกบักลยุทธ์ 

ค าว่ากลยุทธ์ (strategy) มีรากศัพท์จากภาษากรีกโบราณหมายถึงศาสตร์และศิลป์
เก่ียวกบัยทุธการดา้นการทหาร มาจากค าวา่ “stratos” หมายถึง กองทพั และ “legei” หมายถึง การน า 
หรือผูน้ า หมายถึง การวางแผนกลยทุธ์ในการบญัชาการรบเพื่อให้ไดช้ยัชนะโดยใชส้รรพก าลงัและ
เทคนิควิธีอนัชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อมาจึงน าค าน้ีมาใชใ้นการวางแผน
บริหารองค์การให้ได้ชัยชนะอย่างเดียว ดังนั้ น การวางแผนกลยุทธ์ซ่ึงมุ่งชัยชนะอย่างเดียว             
จึงเรียกวา่ “การวางแผนเชิงรุก” ทั้งน้ี มีผูรู้้ใหค้  านิยามค าวา่ “กลยทุธ์” ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ใหนิ้ยามวา่ กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการด าเนินงาน 
ท่ีคาดวา่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารและเสนอขั้นตอนการจดัการกลยุทธ์ไว ้
5 ขั้นตอน คือ 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (EnvironmentalAnalysis) 
2. การจดัองคก์ร (Establishing Organization) 
3. การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) 
4. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategy Implementation) 
5. การควบคุมกลยทุธ์ (Strategy Control) 
ไรทแ์ละคณะ (Wright et al., 1992) ใหนิ้ยามวา่ “กลยุทธ์” หมายถึงแผนงานของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจและจุดประสงคข์ององคก์าร, ส่วนธงชยั สันติวงศ ์
(2535, น.4) ให้ความหมายวา่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินการขององค์การมี
ประสิทธิผลและไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา และธงชัย สันติวงศ์ (2537) ไดใ้ห้นิยามไวว้่า 
“กลยทุธ์” หมายถึง เป้าหมายและวตัถุประสงคพ์ื้นฐานขององคก์าร รวมทั้งแผนงานหลกัท่ีจดัท าข้ึน 
เพื่อปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ สมบติั ธ ารงธญัวงศ์ (2545, น.80) ให้ความหมายว่า 
เป็นการวางแผนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชข้อ้มูลในการ
วินิจฉัยต่างๆ และการก าหนดชุดของกิจกรรมท่ีจะน าไปปฏิบติัให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรอยู่ใน
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ฐานะดีท่ีสุด มีความพร้อมและสมรรถนะท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ เดวิด (2005, น.5) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้าง      
กลยุทธ์หรือก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั หรือการปฏิบติัตาม      
กลยทุธ์ (strategy implementation) และการประเมินกลยุทธ์ (strategy evaluation) การตดัสินใจแบบ
ขา้มหนา้ท่ี (cross-functional) ซ่ึงท าให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้ และเดวิด (David, 1988, p.40) 
ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์หรือกลยุทธ์การบริหารวา่ ศึกษาและประยุกตใ์ชไ้ดโ้ดย
ใช้ตวัแบบใดตวัแบบหน่ึง แสดงวิธีการและการปฏิบติัท่ีชัดเจนส าหรับการสร้างกลยุทธ์  การน า       
กลยทุธ์ไปปฏิบติั และการประเมินกลยทุธ์ มีการระบุวสิัยทศัน์ ภาระหนา้ท่ี วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์
ท่ีมีอยูข่ององคก์ารเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลของกลยทุธ์การบริหารหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการของกลยุทธ์การบริหารหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นพลวตัอย่างต่อเน่ือง มีการ
เปล่ียนแปลงในส่วนประกอบท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมด 

พสุ เตชะรินทร์ (2548) ให้นิยาม กลยุทธ์การบริหาร หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(strategic manage) คือ การก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว วางแผนจดัท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องคก์รสามารถด าเนินงานตามภารกิจ และบรรลุ
ถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ี ต้องพิจารณาส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดโอกาส หรือขอ้จ ากดั (Opportunitiesand Treats) องคก์รจึงตอ้งพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน (StrengthsandWeaknesses) เพื่อสามารถหลีกเล่ียง
ขอ้จ ากดัและใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู ่ส่วน รอบบินส์และเคาทเ์ตอร์ (Robbins & Coulter) ให้
นิยามว่า กลยุทธ์การบริหาร หรือการจดัการเชิงกลยุทธ์ (strategic management) คือ การตดัสินใจ
และการลงมือด าเนินการปฏิบติัของผูบ้ริหาร ซ่ึงก าหนดการด าเนินงานระยะยาวขององคก์ารท่ีตอ้ง
อาศยักระบวนการจดัการท่ีเป็นพื้นฐานขององคก์าร คือ 

1. การวางแผน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 
 ขั้นท่ี 1 ระบุพนัธกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององคก์าร (identifythe organiza- 

tion’s currentmission,objectives and strategies) 
 ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์สถานการณ์ (analyzing the environment) 
 ขั้นท่ี 3 ก าหนดโอกาสและอุปสรรค (identifying opportunities and treats) 
 ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถขององค์การ (analyzing the 

organization’s resources and capabilities) 
 ขั้นท่ี 5 ก าหนดจุดแขง็ จุดอ่อน (identifying strengthand weakness) 
 ขั้นท่ี 6 ก าหนดกลยทุธ์ (formulating strategies) 
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2. การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (implementing strategies) 
3. การประเมินผลงาน (evaluating  results) 
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การบริหาร หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์หรือการก าหนด              

กลยทุธ์การปฏิบติัตามกลยทุธ์ หรือการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและการประเมินกลยทุธ์หรือการควบคุม
กลยทุธ์ ท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อ
น าองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การจดัการคุณภาพการศึกษา (Education Quality Management 
Strategies) หมายถึง การด าเนินงานโดยใชรู้ปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหเ้กิดคุณภาพการศึกษาท่ีพึงประสงค ์

รายงานการวจิยัรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 
2544) กล่าวถึง แนวคิดยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้แบบ “SICAR” ว่า ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีดีท่ี
เรียกวา่ “SICAR” มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง “S” (Self Motivation) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีดี อนัเป็น
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตระหนกัประจกัษแ์จง้ถึงปัญหา และเห็นคุณค่าของเร่ืองท่ีเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ใหศึ้กษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ทั้งดว้ยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 

2.  การเสาะแสวงหาความรู้ “I” (Investigation) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถเลือกใชว้ิธีการ
ท่ีเหมาะสมในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การสังเกต การอ่าน การฟัง การจด
บนัทึก การตั้งค  าถาม การคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบัผูอ่ื้น การทดลอง การปฏิบติั การวิจยั 
เป็นตน้ 

3.  การสร้างองคค์วามรู้ (Construction) หมายถึง เป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้และประสบการณ์เดิม 

4.  การน าความรู้ไปใช้  (Application)  หมายถึงการเรียนรู้ ท่ีผู ้เ รียนสามารถน า
กระบวนการหรือความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

5.  การทบทวนความรู้ (Revision) หมายถึง เป็นการเรียนรู้ท่ี ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ 
ปรับปรุง และทบทวนความรู้ของตนเองใหถู้กตอ้ง เป็นสากลอยูเ่สมอ 

ในดา้นการศึกษาน้ี ทรงมีพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีวา่ “การ
ท่ีมีการศึกษาสมบูรณ์แลว้น้ี ท าให้แต่ละคนหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ากความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ 
สติปัญญาของตนให้เป็นประโยชน์  และเป็นความเจริญวัฒนาแก่บ้านเมืองและส่วนรวม”                    
(12 กรกฏาคม 2516) พระองคท์รงช้ีปรัชญาการศึกษาท่ีน่าสนใจยิ่ง คือ เม่ือบุคคลหน่ึงมีการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ ผลแห่งการมีการศึกษาท่ีสมบูรณ์น้ีจะก าหนดให้บุคคลนั้นมีหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีตอ้ง
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ใช้ความรู้และสติปัญญาของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวมโดยมิตอ้งมี
บุคคลใดมาร้องขอ หรือเรียกร้องให้ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อส่วนรวมหรือประเทศชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
จิตส านึกแห่งสภาวะของการมีความรู้และสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีส่ิงจูงใจหรือข้อ
แลกเปล่ียน (ไมตรี รัตนา, 2551) 

กลยุทธ์การบริหารในสถานศึกษานั้นเน่ืองจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีน านโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดบัชาติ ระดบักระทรวง ระดบัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามาปฏิบติั และประเมินผล จึงก าหนดกลยทุธการบริหารเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. ก าหนดกลยุทธ์หรือวางแผนกลยุทธ์ (strategic formulation or strategic planning) 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (ก าหนด
นโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กรท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร การประสานแผนงาน และการก าหนด
หนา้ท่ีทั้งกิจกรรมหลกัและกิจกรรมเฉพาะของหน่วยงานยอ่ยในองคก์ร) การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ วตัถุประสงค์ ก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดตัวช้ีวดั (วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์, 2546) ส าหรับ
สถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีน าไปสู่ทิศทางการ
พฒันากลยทุธ์การด าเนินงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพวา่ ปัจจยัภายนอกมีอะไรเป็นโอกาส
หรืออุปสรรค ปัจจยัภายในมีจุดแข็งจุดอ่อนท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวรวมถึงการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต คือ เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ซ่ึงเป็นตวัแบบ
พื้นฐานของการวางแผนกลยุทธ์ เป็นผลงานของนกัวิชาการสังกดั Harvard Business Schoolท่ีเรียก 
Core “Design School” Model of strategy Formulation SWOT Model (ปกรณ์ ปรียากร, 2544) เป็น
วธีิการ หรือเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขององคก์รโดยวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองค์กรเพื่อคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (strengths) และหาจุดด้อย หรือจุดอ่อน (weaknesses) 
ในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ขององคก์ร และการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเพื่อคน้หา
โอกาส (opportunities) และอุปสรรค/ภัยคุกคาม/ความเส่ียง (threats) ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

2. การปฏิบติัตามกลยุทธ์ หรือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (strategic implementation)         
จากกลยุทธ์ระยะยาวน ามาสู่ขั้นตอนการปฏิบติัโดยละเอียด ซ่ึงมีผลต่อการบรรลุผลท่ีก าหนดไว ้
(ลทัธิกาล ศรีวะรมย,์ 2545) ส่วน เดสส์และมิลเลอร์ (Dess & Miler) ให้นิยามวา่ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั หมายถึง การแปลงภารกิจของหน่วยงานเป็นการกระท า (Translating a firm’s mission into 
action) และวธีิการน าภารกิจหลกัมาปฏิบติัตอ้งท าต่อเน่ืองกนัเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ส่วน วเีล็น และฮงัเกอร์ (Wheelen & Hunger) ใหนิ้ยาม การน ากลยทุธ์ไปใชว้า่ หมายถึง 
การผสานกิจกรรมและทางเลือกในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ส่วน พสุ เตชะรินทร์ (2548) 
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กล่าวว่า “ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ”ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าใชก้ลยทุธ์น าทั้งองคก์ร ใชก้ารส่ือสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ทั้งองคก์รไปใน
ทิศทางเดียวกนัทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกนั มีความเช่ือมโยงกลยุทธ์กบัโครงการและ
งบประมาณการจดัการมีกระบวนการจดักิจกรรมเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร และใชค้นเหมาะ
กบัความสามารถ โดยมีระบบแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

3. การประเมินกลยทุธ์ (strategic evaluation) หรือการควบคุมกลยุทธ์ โดยใชต้วัช้ีวดั มี
การวดัผล พสุ เตชะรินทร์ กล่าวไวใ้นเร่ือง การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ และการวดัผลงาน (2548) 
ว่า “ในประเทศไทยเราระบบการวดัผลได้ถูกน ามาผนวกกับการบริหารหลายๆ ด้าน และการ
ประเมินผลเป็นหน่ึงในหน้าท่ีผูบ้ริหารท่ีส าคญั และจ าเป็น เพียงแต่เคร่ืองมือการประเมินอาจ
เปล่ียนแปลงได”้ 

นกัวชิาการแบ่งการประเมินเป็น 2 กลุ่ม (ทวปี ศิริรัศมี, 2545) คือ 
1. การประเมินดา้นคุณค่า (valuejudgement) ไทเลอร์ (Tyler) ให้นิยามวา่ การประเมิน

คือ กระบวนการตดัสินการบรรลุวตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีท าการประเมิน ส่วน ชชัแมน (Suchman) ให้
นิยามวา่ การประเมิน คือ การตดัสินผลลพัธ์อนัเกิดจากกิจกรรมบางอยา่งท่ีมุ่งให้บรรลุเป้าหมายท่ีมี
คุณค่าบางประการ นอกจากน้ี เวิร์ธเธ็น และ แซนเดอร์ (Worthen & Sanders) กล่าววา่ การประเมิน
เป็นการก าหนดคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยการแสวงหาสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ตดัสินคุณค่าของโครงการเก่ียวกบัผลผลิต กระบวนการ และการบรรลุวตัถุประสงค์กระบวนการ
และการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือการพิจารณาศกัยภาพของแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
ข้ึน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2. การประเมินในแง่ของการผลิตสารสนเทศ (Information) เพื่อการตดัสินใจ ดังท่ี 
สเตค (Stake) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล แปล
ความหมายขอ้มูล ซ่ึงสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการในการ
ก าหนด การจดัหา และการเสนอสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกทางด าเนินงานท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ี ครอนบาค (Cronbach) กล่าววา่ การประเมินเป็นการเก็บรวบรวมสารสนเทศ
และใชส้ารสนเทศนั้นเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการซ่ึงอาจเป็นผลผลิตและกระบวนการหรือ
ระบบการด าเนินการโครงการ 

ทวีป ศิริรัศมี (2545) กล่าวว่าองค์ประกอบของการประเมิน อันเป็นหัวใจของ
กระบวนการประเมิน 2 ประการ คือ 
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1.  “การวดั” (measurement) เป็นกระบวนการก าหนดสถานภาพ (status) และจ านวน 
(amount) ของส่ิงต่างๆ การวดัอยูบ่นพื้นฐานของตวัเลข และการพรรณนาตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อ
การประเมินและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. “การเปรียบเทียบเป็นการน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกัน เพื่อการตัดสิน 
(judgement) ตามมาตรฐาน (standards) หรือเกณฑ์ (criteria) ท่ีก าหนดไว ้ส่วน พสุ เตชะรินทร์ 
กล่าวถึงความส าคญัของการประเมินไวใ้นเร่ือง เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบติัด้วย Balanced 
Scorecard and Key Performance Indicators วา่ การประเมินผล ท าให้องค์กรสามารถรู้ถึงสถานะ
ของตนเองวา่ อยู ่ณ จุดใด หรือสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอยา่งไร เช่น “If you can’t measure you 
can’t managed” และการพฒันาองคก์ร หรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในองคก์รจะตอ้งเร่ิมจากการ
ประเมินผลก่อน “If you can’t measure, you can’t improved” ตามธรรมชาติถา้ส่ิงใดไดรั้บความ
สนใจหรือมีการวดั หรือมีการประเมินผลผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินกิจกรรมนั้น จะมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะท ากิจกรรมมากข้ึนเน่ืองจากไดรั้บความสนใจและมีเป้าหมาย มีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เช่น “What gets 
measure, gets done” 

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในเยอรมนัและฟินแลนด์
น่าสนใจท่ี “แต่งตั้งครูใหญ่จากจากผูท่ี้เคยเป็นครูมาก่อนและครูใหญ่หลายคนยงัคงสอนหนงัสือ
ต่อไป” ในเยอรมนันั้น “ผูบ้ริหารโรงเรียนมกัตอ้งท าหนา้ท่ีศึกษานิเทศก์เอง” ส่วนฟินแลนด์ ยกเลิก
ต าแหน่งผูต้รวจการการศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ไปตั้งแต่ พ.ศ.2533 ดงันั้น ผูนิ้เทศการศึกษาใน
โรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน นั่นเอง เร่ืองท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ การเน้นวิชาการและ
วิชาชีพอย่างเขม้ขน้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในเยอรมนัแบ่งประเภทของ
โรงเรียนตามความตอ้งการ ความสามารถและความถนดัของนกัเรียน จึงน่าจะศึกษาวิธีการแนะแนว
ของสองประเทศน้ี ท่ีสามารถสร้างการยอมรับในความส าคญัเท่าเทียมกนัของการศึกษาสายสามญั
และสายอาชีพ ในภาพรวมกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของ 6 ประเทศอนัไดแ้ก่ จีน 
เวียดนาม ญ่ีปุ่น ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ โดยประการแรก รัฐบาลก าหนดเป้าหมายและทิศทาง
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนในการปฏิรูปการศึกษา ประการท่ีสอง ส่งเสริมให้แต่ละภูมิภาค
ด าเนินงานตามความพร้อมและความสามารถ มีวธีิการท่ียดืหยุน่ มีทางเลือกหลากหลาย ส่งเสริมการ
รวมพลงัจากทุกแหล่งร่วมจดัการศึกษา ประการท่ีสาม ก าหนดคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด 
พฒันาหลักสูตรให้ทันการเปล่ียนแปลงโดยพฒันาครูควบคู่กันไปเป็นระยะๆ ประการท่ีส่ี ให้
ความส าคญักับภารกิจด้านวิชาการแก่ผูบ้ริหารการศึกษา เพื่อบริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส่วนกลาง ทั้งน้ี มีงานวจิยัหลายเร่ืองยนืยนัวา่“คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน” ประการท่ีห้า จดัการศึกษาค านึงถึงความตอ้งการความสามารถ 
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และความถนดัของแต่ละบุคคล ประการสุดทา้ย เน้นวิชาการและวิชาชีพอยา่งเขม้ขน้ ระดบัมธัยม
ปลายและอุดมศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ, 2550) 

งานวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของปัจจยัการบริหารยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 
และการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ไมตรี รัตนา, 2551) พบว่า ปัจจยัการบริหาร
ยุทธศาสตร์การจดัการเรียนรู้สถานศึกษา สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูใ่นระดบัสูง 

2.3.2 หลกัการจดัการศึกษาเชิงกลยทุธ์ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545-

2559 ภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติน้ีเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปีท่ีใชเ้ป็น
หลกัในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการจดัท านโยบายและแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาอุดมศึกษา แผนพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดม้อบ
ให ้กลา้ ทองขาว ท าการวจิยัยทุธศาสตร์การน าแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ
สู่ความส าเร็จในการปฏิบติั วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้หน่ึงคือ การเสนอแนะยุทธศาสตร์การน า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 สู่ความส าเร็จในการปฏิบติั ข้อเสนอยุทธศาสตร์หรือ       
กลยุทธ์ของการน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่ความส าเร็จในการปฏิบติัตามแนวปฏิรูปการศึกษาจาก
ผลการวจิยัมีดงัน้ี (กลา้ ทองขาว, 2545, น.96-110) 

วิสัยทศัน์ (vision) การน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่ความส าเร็จในการปฏิบติั ก าหนด
วสิัยทศัน์ไว ้ดงัน้ี 

“การน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จได ้ดว้ยความชดัเจนใน
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการก าหนดภารกิจ เกณฑ์มาตรฐาน 
และการมอบหมายงานแก่องคก์รในเครือข่ายโครงสร้างการบริหารแผนชดัเจน องคก์รน าแผนสู่การ
ปฏิบติัมีสมรรถนะเขม้แขง็ มีระบบการก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผลชดัเจน มีการเสริมแรง ผูป้ฏิบติั
ท่ีเนน้การเพิ่มพลงัสร้างสรรค ์ส่วนกลางและทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนและผกูพนัต่อแผนท่ีน าสู่การ
ปฏิบติั” 

พนัธกิจ (mission) พนัธกิจของการน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติั 
1)  องค์กรท่ีน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ต้องเข้าใจวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนชดัเจนและตรงกนั 
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2)  การก าหนดภารกิจ มาตรฐานการปฏิบติังาน และการมอบหมายงานแก่องค์กรใน
เครือข่ายความรับผดิชอบในโครงสร้างการบริหารงานแผนตอ้งชดัเจน 

3)  องคก์รน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัตอ้งมีสมรรถนะเขม้แขง็ 
4)  การก ากบั ตรวจสอบและการประเมินผล จะตอ้งด าเนินการดว้ยกลไก และวิธีการ 

ไม่ซบัซอ้น และมุ่งน าผลการก ากบั การตรวจสอบ และการประเมินมาปรับปรุง แกไ้ขปัญหาใน 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติั การจูงใจ และเสริมแรงผูป้ฏิบติัให้ด าเนินการอย่าง

สร้างสรรค ์
5)  ส่วนกลางและทอ้งถ่ินสนบัสนุนกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติัและมีขอ้ผูกพนั

ต่อแผนอยา่งต่อเน่ือง 
6)  การแสวงหาการสนบัสนุนจากสาธารณะ และการสร้างความผกูพนัต่อแผนของผูมี้

ส่วนร่วมรับผดิชอบ มีความส าคญัและจ าเป็นยิง่ 
เป้าหมาย แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้รับผลส าเร็จในการน าสู่การปฏิบัติ ตามช่วง

ระยะเวลาของแผน โดยสามารถวดัและประเมินผลส าเร็จไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
แผนยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั องคก์รท่ีร่วมรับผิดชอบน าแผนการศึกษา

แห่งชาติสู่การปฏิบติั ทั้งแนวนอนและแนวด่ิง จะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
ชัดเจน ผูรั้บผิดชอบในองค์กรท่ีน าแผนสู่การปฏิบติั จะต้องก าหนดกรอบภารกิจและก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจน ก่อนการมอบหมายงานแก่องค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบน า
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัในเครือข่ายโครงสร้างการบริหารแผน 

การด าเนินแผนยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 ให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูป
ขององคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Organization) โดยมีแนวคิดวา่ การเรียนรู้ คือการลงทุน
เพื่อสร้างปัญญาและนวตักรรม (wisdom and innovation) ท่ีจะเป็นแรงผลกัให้เกิดการเคล่ือนตวัทาง
ยทุธศาสตร์ของการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมาย การเรียนรู้ร่วมกนั คือการสะสมประสบการณ์สั่งสม
ความรู้ สั่งสมปัญญา และนวตักรรมดว้ยการแลกเปล่ียนระหวา่งจุดต่างๆ ท าให้เกิดการคดักรองและ
การพฒันาเชิงคุณภาพ ท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการขบัเคล่ือนของแผนสู่การปฏิบติัเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี องคก์รการเรียนรู้อาจจดัในรูปการประชุมกลุ่ม การสัมมนากลุ่มหรือเสวนากลุ่มผูน้ า
หรือผูแ้ทน ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีองคก์รหลกัเป็นผูป้ระสานการจดั และ
อ านวยการใหมี้บรรยากาศการท างานท่ีดีร่วมกนั 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็แก่องคก์รท่ีน าแผนสู่การปฏิบติั ดว้ยวธีิการดงัน้ี 
1)  ฝึกอบรมหรือพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของบุคคลท่ีรับผิดชอบน าแผนสู่

การปฏิบติัให ้มีความรู้ ความสามารถในการจดัท าแผนปฏิบติัการแบบบูรณาการท่ีเป็นองคร์วม และ
สามารถน าแผนสู่การปฏิบติัดว้ยเจตคติท่ีดีต่อแผน จูงใจให้บุคคลและผูร่้วมรับผิดชอบเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติังาน มีความผกูพนัและมีความรับผดิชอบต่อแผนงานและโครงการสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไว้
ในแผน 

2)  สรรหาและพฒันาผูน้ าองค์กรท่ีน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติั ให้เป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ และมีทกัษะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีพลงัและเขา้ใจความ
ตอ้งการการเปล่ียนแปลงชดัเจน เป็นผูมี้ทกัษะในการแสวงหาความร่วมมือ มีทกัษะดา้นการส่ือสาร 
และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองในกระบวนการของปฏิสัมพนัธ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน
เสมอๆ ในการน าแผนสู่การปฏิบติั 

3)  องค์กรจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน และมีความผกูพนัดา้นการเงินและงบประมาณ
เพียงพอจากส่วนกลางและทอ้งถ่ิน มีการบริหารและการจดัการดา้นการเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการ
จดัซ้ือจดัหาคล่องตวั รัดกุม และทนัเวลา 

4)  การด าเนินกิจกรรมการน าแผนสู่การปฏิบติัภายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร ให้ยึด
หลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยใช้องค์การการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลไกการท างาน และมีการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัแบบเปิดกวา้ง มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลการด าเนินกิจกรรม
การน าแผนสู่การปฏิบติัสม ่าเสมอ 

5)  กระบวนการประสานงานและการตดัสินใจในขั้นการน าแผนสู่การปฏิบติั ระหวา่ง
ปัจเจกบุคคล หรือระหวา่งองคก์รทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การมีระบบการก ากบั ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นกลไกส่วนหน่ึง
ขององค์กร การก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังาน มุ่งท่ีจะน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาการน าแผนสู่การปฏิบติั โดยจดัให้มีกลไกก ากบั ตรวจสอบและประเมินผล
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (built-in) ท่ีน าแผนสู่การปฏิบัติ ใช้วิธีการก ากับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปตรวจสอบและประเมินผลการน า
แผนสู่การปฏิบติัได ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมแรงแบบสร้างสรรค์ ให้มีระบบการเสริมแรงผูป้ฏิบติัด้วย
วธีิการสร้างเสริมความสามคัคี เพิ่มพลงัใจแก่บุคคลและองคก์รท่ีรับผิดชอบน าแผนสู่การปฏิบติัเพื่อ
ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานของตนใหดี้ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การสนบัสนุนและผกูพนัโดยส่วนกลางและทอ้งถ่ิน รัฐบาลและองคก์ร
ท่ีรับผิดชอบแผนในส่วนกลาง ให้ความเอาใจใส่ดูแล และให้ค  าปรึกษาดา้นวิชาการ ปรับปรุงดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบการปฏิบติังานให้มีความคล่องตวัและรวดเร็ว ให้การสนบัสนุน มีขอ้มูล
ผกูพนัดา้นงบประมาณและการเงินต่อแผนอยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการท่ีเป็นองค์รวมในส่วนภูมิภาค เขตพื้นท่ี
การศึกษาชุมชนและทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มพลงั องค์กรประชาชน องค์กรประชาคม 
ส่ือมวลชน ส่ือพื้นบา้น ผูน้ าชุมชนและปัจเจกบุคคล มีโอกาสเรียนรู้และตดัสินใจร่วมกนั (mindset) 
ในกระบวนการน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั องค์กรการศึกษา ศาสนาศิลปะ
และวฒันธรรมในภูมิภาค เขตพื้นท่ีการศึกษาชุมชนและทอ้งถ่ิน ร่วมรับผิดชอบแปลงแผนและน า
แผนสู่การปฏิบติั โดยแต่ละฝ่ายท าหน้าท่ี ตามบทบาทขององค์กรโครงการ ร่วมด าเนินการ และ
ประสานการปฏิบติักิจกรรมตามเครือข่ายงานของแผนการศึกษาใหบ้รรลุผลภายใตบ้ริบทของสังคม
เศรษฐกิจแต่ละพื้นท่ี 

มาตรการด าเนินงาน 
1)  หลกัการด าเนินงาน : PEAE 
การด าเนินงานน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่ความส าเร็จในการปฏิบติั ใชห้ลกั 4 ประการ 

คือ 
 (1)  หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั (Participatory Learning = P) หมายถึง การน าแผนสู่การ
ปฏิบติั จะตอ้งใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเรียนรู้ของบุคคลและองคก์รจากทุกฝ่าย ให้ถือวา่การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นการลงทุนสร้างปัญญาและนวตักรรมท่ีเป็นtransaction cost ของการเปล่ียนแปลงสู่
ความส าเร็จ 
 (2)  หลกัการรวมพลงัเต็มศกัยภาพ (Empowerment of Personnel and Inter-organiza-
tions = E) หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบติั จะตอ้งให้โอกาสทุกฝ่ายไดใ้ชศ้กัยภาพในการร่วมคิด
ร่วมท าเตม็ความสามารถ เป็นการยกระดบัของการท่ีจะใชพ้ลงัทางสังคมเขา้ไปจดัการกบัปัญหาของ
ตนเองและส่วนรวม 
 (3)  หลกัการพิจารณาตามพื้นท่ี (Area Focus = A) หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบติั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบับริบทและวถีิชีวติของคนในแต่ละพื้นท่ี 
 (4)  หลกัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ (Enabling Environment = E) 
หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบติั ตอ้งขจดัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน าแผนไปปฏิบติั เช่น การ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ ท่ีขดัแยง้แนวปฏิบติันโยบายและแผน มีการสนบัสนุนและมีความ
ผกูพนัจากสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 
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2)  กรอบแนวทางในการด าเนินงานตามหลกัการของ PEAE 
กรอบแนวทางในการด าเนินงานน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่ความส าเร็จในการปฏิบติัมี

วา่  “การน าแผนการศึกษาสู่ความส าเร็จในการปฏิบติั   ถือเป็นพนัธกิจร่วมของทุกฝ่าย ทั้งระดบัชาติ 
ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาท่ีบุคคลและองค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบ  ตอ้งใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัเพื่อให้เขา้ใจ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบติัร่วมกนั มีการ
ระดมพลงัความคิดและการปฏิบติัใหโ้อกาสทุกฝ่ายไดร่้วมมือกนัเตม็ศกัยภาพ การปฏิบติัภารกิจการ
น าแผนสู่การปฏิบติัควรพิจารณาความสอดคลอ้ง  และการตอบสนองบริบทและวิถีชีวิตของคนและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ  โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนเป็นเขม็ทิศน าทาง” 

3) การปฏิบติัขององคก์รส่วนกลาง 
 (1)  กิจกรรมการบริหารทัว่ไป ก าหนดแนวทางและประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กหน่วยงาน
รับรู้และท าความเขา้ใจแผนให้ถูกตอ้งชัดเจน จดัท าและประสานการจดัท านโยบายและแผนกบั
หน่วยงานในส่วนกลางภูมิภาค และท้องถ่ิน ปรับปรุงแผนและร่างแผนข้ึนใหม่ตามแนวคิด
เจตนารมณ์ เป้าหมาย และกรอบยทุธศาสตร์ของแผนน้ีอยา่งต่อเน่ือง  พฒันากลไกการประสานแผน
ร่วมกบัหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้กระบวนการจดัการในพื้นท่ีกบัภารกิจของหน่วยงาน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคปรับปรุง
ระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีเน้นผลลพัธ์ของงาน ก าหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
เร่ืองแผน  และการแปลงแผนสู่การปฏิบติั ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบการปฏิบติัของหน่วยงานให้
ถูกตอ้งตรงกบัเจตนารมณ์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผน  ประเมินผลการน าแผนสู่การปฏิบติั
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดกิจกรรม 
 (2)  จดัท ากรอบและแนวปฏิบติัของแผนให้ผูน้  าทุกระดบั ทุกองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเครือข่ายทั้งหมด ร่วมแปลงแผนสู่การปฏิบติัทุกขั้นทุกระดบั จดัท ากรอบและหลกัเกณฑ์การ
แปลงแผนสู่การปฏิบติั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสร้างกรอบแนวคิดและหลกัการในการก าหนด
แผนงานและโครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหนดองคก์รรับผิดชอบแปลงแผนสู่การปฏิบติั 
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (3)  กิจกรรมการพฒันาระบบ  การก ากบั การตรวจสอบและการประเมินผลการ
จดัท าฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็น พฒันากรอบมาตรฐานและตวับ่งช้ีผลส าเร็จจดัระบบการก ากบั ตรวจสอบ
และประเมินผล  
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4)  เง่ือนไขการด าเนินงานขององคก์ร 
ในส่วนกลางสร้างความเช่ือมโยงระหว่างองค์กรในเครือข่าย กระจายขอ้มูลข่าวสาร

อย่างกวา้งขวางปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรและสถาบนัให้เอ้ือต่อการบริหารแผน สร้างความ
ผกูพนัดา้นงบประมาณ จดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอเร่งเร้าประชาชนให้สนใจเป็นพิเศษ ด าเนินการ
ดว้ยความโปร่งใส มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการใหก้ารด าเนินงานใหส้ัมฤทธิผล 

5)  การปฏิบติัขององคก์รในเขตพื้นท่ี 
ในความเป็นจริง การน านโยบายหรือแผนสู่การปฏิบติัจะเกิดข้ึนในหน่วยปฏิบติั คือ 

สถานศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา การเสนอรูปแบบและยุทธศาสตร์การน า
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัของเขตพื้นท่ีการศึกษา รายละเอียดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับผูป้ฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยของผู ้เขียน เร่ือง
ยทุธศาสตร์การน าแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติสู่ความส าเร็จในการปฏิบติั 
ดงัปรากฏในเอกสารอา้งอิง 

การประเมินผล 
1)  การประเมินผลในขั้นเตรียมความพร้อม คือ ประเมินผลความเขา้ใจวตัถุประสงค ์

เป้าหมายและข่าวสารของแผนของ ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด ประเมินความพร้อมขององค์กรและกลไก
ต่างๆ ในโครงสร้างการบริหารแผน เช่น ระบบการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร และการ
ประชาสัมพนัธ์ ระบบและกลไกการประสานงานระหว่างองค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบแผน ประเมิน
ศักยภาพและความสามารถขององค์กรท่ีน าแผนสู่การปฏิบัติ ประเมินระบบการก ากับ การ
ตรวจสอบ การประเมินผลแผน งบประมาณและการสนบัสนุน เพื่อให้เขา้ใจปัญหาดา้นความพร้อม
และแสวงหาขอ้เสนอแนะเพื่อความเขา้ใจ 

2)  การประเมินกระบวนการปฏิบติัการของแผน ในขั้นการลงมือแปลงแผนสู่การ
ปฏิบติัขององค์กรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินกระบวนการจดัวางกรอบและแนวทางการจดัท า
แผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ ประเมินกระบวนการตดัสินใจขององค์กรการเรียนรู้แผน การน า
แผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลแผน ประเมินกระบวนการส่ือสารใน
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติั ประเมินการท างานของกลไกต่างๆ ในกระบวนการของแผน เช่น 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู ้น าชุมชน องค์กร เอกชน และประเมินทุกส่วนใน
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติั โดยมุ่งน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานของ
แผน 
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3)  การประเมินผลแผนด้านผลผลิต ผลลพัธ์ และผลประโยชน์ของแผนท่ีส่งไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ว่า  ผลของการน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของแผนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแห่งชาติมากนอ้ยเพียงใด 

โดยสรุป กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การน าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ไป
ปฏิบติั จะตอ้งอาศยัยทุธศาสตร์ส าคญั 7 ประการ คือ 

1. การสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัในดา้น วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผน 
2. การก าหนดภารกิจและการสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
3. การมีระบบการก ากบั ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นกลไกขององคก์ร 
4. การเสริมแรงแบบสร้างสรรค ์
5. การสนบัสนุน 
6. และความผกูพนั 
7. การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการท่ีเป็นองค์รวม  โดยใช้หลกัการด าเนินงาน  PEAE 4 

ประการ คือ การเรียนรู้ร่วมกัน การรวมพลังเต็มศักยภาพ การพิจารณาตามพื้นท่ีและการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ 

อน่ึง แนวทางการปฏิบติังานแผนการศึกษาทั้งระดบัองคก์รในส่วนกลาง องคก์รระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัสถานศึกษาจะตอ้งประสานเช่ือมโยงกนัทั้งแนวราบและแนวด่ิง 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหน่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงเร้า ค าถามในวงสนทนากลุ่มเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้สึก การตดัสินใจ การใหเ้หตุผล แรงจูงใจ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตลอดถึงความประทบัใจ 
เป็นตน้ การสนทนากลุ่มเป็นการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ทั้งน้ีหัวขอ้การสนทนาผูว้ิจยั
เป็นผูก้  าหนดแลว้เลือกสรรบุคคลท่ีคิดวา่สามารถใหค้  าตอบท่ีตรงประเด็นท่ีสุดเขา้ร่วมสนทนา ซ่ึงมี
วิวฒันาการจากการสนทนากลุ่มยอ่ย (Small Discussion, Focused Interview) จากการสนทนากลุ่ม
ย่อย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยัการตลาดเห็นว่า การท่ีจะรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
หมายถึง การได้ค  าตอบท่ีมีเหตุผล การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ การได้รับรู้
อารมณ์ (Emotion) หรือกระบวนการประเมิน (Evaluation) และการตัดสินใจ (Dicision) การ
รวบรวมขอ้มูลตอ้งใช้เวลาและส้ินเปลืองงบประมาณมาก อาจไม่ได้ค  าตอบท่ีตอ้งการจึงก าหนด
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ก าหนดเวลา สถานท่ีของการสนทนาและสร้างบรรยากาศการสนทนาท่ีเป็นกนัเอง
ท่ีสุด  (จอห์น  โนเดล,  อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์,  และนิพนธ์ เทพวลัย์,  2530,  น.15-20) อ้างถึงใน
ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2541, น.30-31) 
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การสนทนากลุ่มจึงเป็นการสนทนาระหวา่งผูว้ิจยักบัผูรู้้ท่ีให้ขอ้มูล (Key Informants) ท่ี
มีลกัษณะใกล้เคียงกนัมากท่ีสุด (Homogenious) ซ่ึงเลือกสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไดว้่า 
เป็นผูมี้ความสามารถให้ค  าตอบตรงประเด็น และสามารถตอบตรงวตัถุประสงค์ท่ีสนใจศึกษามาก
ท่ีสุดกลุ่มของวงสนทนาท่ีก าลงัเหมาะท่ีจะก่อให้เกิดการถกประเด็นปัญหา และเสวนากลุ่มควรมี     
ผูร่้วมสนทนา 7-8 คน ถา้กลุ่มขนาด 9-12 คน อาจท าใหว้งสนทนามีการแบ่งกลุ่มยอ่ยสนทนากนัเอง 
ซ่ึงยากต่อการสรุปประเด็นปัญหา หรือวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่ม เกิดจากการท่ีผูว้ิจยัจะไดรั้บ
ความรู้โดยฟังและสังเกตปฏิกิริยาโตต้อบของผูใ้หข้อ้มูลอยา่งละเอียด ลึกซ้ึง ดว้ยการกระตุน้ให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลสนใจในส่ิงเดียวกนั แสดงความคิดเห็นร่วมกนั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสามารถบนัทึกเทปและจดบนัทึก
ไวเ้พื่อการวเิคราะห์ต่อไป 

ส าหรับรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มนั้ น ผู ้วิจ ัยเป็นผูด้  าเนินการสนทนาหรือพิธีกร 
(Moderator) คอยซกัถามและจุดประเด็นการสนทนาในกลุ่มจนจบการสนทนาตามแนวค าถามของ
การสนทนากลุ่มท่ีเตรียมไว ้จากการท าวิจยัเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(IndepthInterviews) หรือ การสนทนากลุ่มย่อย  (Focus Group Discussion/Group Interview) หรือ
แมแ้ต่การสังเกตการณ์โดยการมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผูว้ิจยัตอ้งเตรียมแนวค าถาม
เอาไวใ้ชถ้าม และเป็นการเรียบเรียงค าถามให้เป็นขอ้ค าถามท่ีต่อเน่ือง สะดวกต่อการถาม เช่น อาจ
เขียนไวใ้นไดอาร่ี  ในกระดาษ  หรือท่องจ าไวท้  านองเดียวกบัการจดัสนทนากลุ่ม  (Focus Group 

Discussion) ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งเตรียมค าถามไวเ้ป็นแนวทางในการสนทนาเพื่อให้การสนทนาด าเนิน
ไปอยา่งราบร่ืน และต่อเน่ืองโดยถามประเด็นปัญหาให้อยูใ่นกรอบการวิจยัให้เป็นประเด็นประเด็น
ไป (จอห์น โนเดล, อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค,์ และนิพนธ์ เทพวลัย,์ 2530, น.15-20 อา้งถึงใน ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2541, น.32) 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552, น.215) ให้ความหมายของการจดักลุ่มสนทนา หรือการ
สนทนากลุ่มไวว้่า การจดักลุ่มสนทนา หมายถึง การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม 
(Group Interviews) โดยมีความเช่ือว่า เม่ือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงมีประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ร่วมกนั ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มจะท าให้เกิดความสบายใจในการสนทนาและเกิด
ความเตม็ใจร่วมให้ขอ้มูลมากกวา่การให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ขอ้มูลสารสนเทศจากการจดักลุ่ม
สนทนา แต่จะมีความลึกซ้ึงมากน้อยเพียงใดข้ึนกบัการป้อนค าถามของผูว้ิจยั ผูส้ัมภาษณ์หากตั้ง
ค าถามเจาะลึกรายละเอียดอยา่งต่อเน่ือง โดยเลือกถามผูท่ี้มีขอ้มูลมากท่ีสุดและเต็มใจตอบมากท่ีสุด
ก่อน แลว้จึงถามผูข้า้ร่วมสนทนาโดยกระตุน้ใหทุ้กคนเกิดความรู้สึกให้ความกระจ่างร่วมกนั เพราะ
ผลของเน้ือหาสาระ ความคิดเห็นจะสะทอ้นขอ้มูลท่ีหลากหลายจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคน 
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สรุปไดว้่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของผูใ้ห้
ขอ้มูลในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงโดยมีผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูจุ้ดประเด็นใน
การสนทนา เพื่อชักจูงให้เกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางในการ
สนทนาอยา่งกวา้งขวาง 

วธีิการสร้างแนวค าถาม 
เ น่ืองจากการสนทนากลุ่ม คือ การท่ีกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลตอบค าถามผู ้วิจ ัยให้ตรง

วตัถุประสงคใ์นประเด็นท่ีผูว้จิยัศึกษามากท่ีสุด ในการตั้งแนวค าถามอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น ก าหนด
ประเด็นแลว้แตกประเด็นหน่ึงๆ เป็นค าถามหลายค าถาม เพื่อจะไดค้  าตอบตรงประเด็น หรือก าหนด
ตวัแปรและร่างสมมุติฐานมาสร้างเป็นค าถามท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ในการศึกษาไดช้ัดเจน
ท่ีสุด คือ น าจุดประสงคข์องการวิจยัแต่ละขอ้ เป็นประเด็นหรือสมมุติฐานยอ่ยๆ ดงันั้น หลกัเกณฑ์
จึงตอ้งยึดการตั้งค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้  าตอบท่ีมีเหตุผล ส่วนการเรียงค า
ถามในการสนทนากลุ่มควรเร่ิมจากค าถามเร่ืองทัว่ไปท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ เป็นการผอ่นคลายความคิด 
และสร้างบรรยากาศความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมสนทนา แลว้จึงเขา้สู่ค  าถามประเด็นหลกั
ของเร่ืองท่ีศึกษา และจบดว้ยค าถามเบาๆ เพื่อผอ่นคลายบรรยากาศในการสนทนาให้เป็นกนัเองมาก
ยิง่ข้ึน อาจมีค าถามเสริมสั้นๆ ไม่มากนกั เพิ่มเติมเขา้ไปในช่วงทา้ย หรือค าถามในเร่ืองท่ีปรากฏใน
วงสนทนาซ่ึงมิได้เตรียมมาก่อน เพื่อให้ได้ความรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาอยู่มากยิ่งข้ึน และบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ศึกษาดว้ยในวงสนทนากลุ่มนั้น การท่ีผูร่้วมสนทนามีปฏิกิริยาโตต้อบกนัระดบัสูง
ระหว่างการสนทนาจะเป็นส่ิงเร้าให้เกิดการสนทนาระดบัลึกยิ่งข้ึน หรือเข้มข้นยิ่งข้ึนในแต่ละ
ประเด็นดว้ยวธีิการดงักล่าวน้ี จึงมีส่วนท าใหผู้ว้จิยัสามารถหยัง่รู้ถึงสาเหตุเบ้ืองหลงัพฤติกรรมต่างๆ  
โดยผูร่้วมสนทนาไม่รู้ตวั ส่ิงท่ีได้มานั้น เป็นส่ิงซ่ึงมิได้มาด้วยวิธีการส ารวจข้อมูลเพราะในวง
สนทนากลุ่ม  ผูว้ิจยัตอ้งคอยวิเคราะห์สถานการณ์และขอ้มูลในกลุ่มบุคคลท่ีถูกกระตุน้ดว้ย และ
สร้างประเด็นค าถามใหม่ๆ ยอ้นกลบัต่อไปเร่ือยๆ จนกว่าจะไดค้  าตอบท่ีดี  มีเหตุผลชัดเจน และ
ละเอียดมากท่ีสุด (จอห์น โนเดิล, อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค,์ และนิพนธ์ เทพวลัย,์ 2530, น.15-20) อา้งถึง
ในส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2541, น.33-34) 

องค์ประกอบการจัดสนทนากลุ่ม 
1. ก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา อาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากสภาพปัญหาในสังคมในขณะนั้น หรือ

เร่ืองท่ีผูว้จิยัสนใจ 
2. ก าหนดประเด็นหรือตัวแปร หรือตัวบ่งช้ีท่ีคาดว่าจะเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษา      

เพื่อน ามาสร้างแนวทางในการด าเนินการสนทนา ซ่ึงการก าหนดประเด็นหรือตวัแปรท าได้โดย
สร้างแนวค าถามจากวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
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3. แนวค าถามหรือกรอบค าถาม คือ แนวทางในการสนทนากลุ่มไดจ้ากการน าค าถาม
ท่ีร่างไวม้าจดัล าดบั หรือผกูเป็นเร่ือง เพื่อน าการสนทนาเป็นขั้นตอน  และจดัล าดบัความคิดเป็น
หมวดหรือหวัขอ้ใหญ่ 

4. แบบคดัเลือกผูเ้ขา้เร่ืองกลุ่มสนทนาเป็นแนวทางการคดัเลือกสมาชิก เพื่อเขา้ร่วมใน
กลุ่มสนทนาอนัเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ค  าตอบตรงวตัถุประสงค์ของการศึกษามากท่ีสุด อาจใช้
แบบสอบถามหรือตารางคดัเลือก ข้ึนกบัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด 

5. บุคลากรในการจดัสนทนากลุ่ม ควรประกอบดว้ย 
พิธีกร (Moderator) เป็นผูถ้ามค าถาม และก ากบัการสนทนาให้เป็นไปตามแนวทางของ

หวัขอ้ท่ีศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและละเอียดท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนด พิธีกรตอ้งรู้จกัปัญหา รู้จกั
ทฤษฎี รู้จกัวิธีการควบคุมประเด็นควบคุมการสนทนากลุ่มเป็นอย่างดี ตอ้งโน้มน้าวให้ผูส้นทนา
กลุ่มอธิบายประเด็นท่ีถามให้ได้ว่ามีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติอย่างไร ต้องเข้าใจปัญหา 
วตัถุประสงค ์แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนประเด็นหรือสมมุติฐานของงานท่ีศึกษา ระหวา่งการสนทนา
กนันั้น พิธีกรตอ้งคิดวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น กบัขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บค าตอบมาก่อน เพราะค าถามท่ีตั้งไว้
นั้นเป็นเพียงกรอบ ส่วนค าถามจริงและวธีิการถามเป็นการใชค้  าพดู ตลอดจนการแตกค าถามออกไป
อีก เพื่อใหผู้ร่้วมสนทนาเขา้ใจและตอบตรงประเด็นเป็นบทบาทและหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของพิธีกร 

ผูจ้ดบันทึกค าสนทนาเป็ผูจ้ดบันทึกทุกค าพูดท่ีจดทัน จดกิริยาท่าทางของสมาชิก
ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม เพราะการไม่พูดไม่ใช่ไม่มีความเห็น แววตา ท่าทาง อาจแสดงความเห็นหรือค าตอบ 
ก็ได้ เช่น พยกัหน้า ส่ายหน้า สีหน้า ก็เป็นการแสดงออกของค าตอบได้ขอ้ความท่ีบนัทึกใช้อ่าน
ประกอบการถอดเทปขอ้มูลดว้ย นอกจากน้ี ผูบ้นัทึกการสนทนายงัมีหนา้ท่ี เตือน หรือบอกพิธีกร
ในกรณีพิธีกรลืมถาม หรือขา้มค าถามและผูบ้นัทึกบทสนทนาตอ้งเขียนแผนผงัการสนทนากลุ่มให้
พิธีกรเพื่อใหพ้ิธีกรทราบวา่ในกลุ่มมีใคร ช่ืออะไร นัง่ต  าแหน่งใดเพื่อใหพ้ิธีกรเรียกช่ือผูร่้วมสนทนา
ไดถู้กตอ้ง แผนผงัอีกแผ่นเขียนไวส้ าหรับดูเอง เพื่อจะไดท้ราบวา่ใครนัง่ต าแหน่งใด จะช่วยให้จด
บนัทึกง่ายข้ึน เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไปคอยกนัผูท่ี้ไม่ไดรั้บเชิญสนทนาจะเขา้ร่วมวงสนทนากลุ่มคอย
อ านวยความสะดวกแก่ผูร่้วมสนทนา คอยบริการน ้าด่ืม ของวา่ง บนัทึกเทป เปล่ียนเทป 

6. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลเน่ืองจากหัวใจส าคญัในการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) คือ เสียงการตอบค าถามในการด าเนินการสนทนาในวงสนทนากลุ่มดว้ยเหตุผล
ทั้งโตแ้ยง้และคล้อยตามหรือสอดคลอ้งกนั จึงจ าเป็นตอ้งใช้เทปบนัทึกเสียงเป็นเคร่ืองมือบนัทึก
ขอ้มูล ทั้งน้ี ควรใชเ้ทปบนัทึกเสียง 2 เคร่ือง ส าหรับบนัทึกขอ้มูลซ่ึงจะเหล่ือมล ้ากนัประมาณ 5 นาที 
เพื่อจะไดบ้นัทึกขอ้มูลส่วนท่ีสียไประหวา่งการเปล่ียนเทป และเป็นประโยชน์ในการป้องกนัการท่ี
ขอ้มูลไม่ติดในเทปเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง นอกจากน้ี การมีตลับเทปบนัทึกข้อมูล 2 ชุดน้ีไว ้เพื่อ
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ป้องกนัการสูญหาย และแบ่งกนัฟังในกรณีท่ีมีผูร่้วมการวจิยัหลายคนนอกจากเทปท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูล
แลว้ ยงัตอ้งมีสมุดจดบนัทึกค าสนทนา ดินสอ ปากกา ยางลบ เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกขอ้มูล 

7. อุปกรณ์เสริมการสนทนากลุ่ม การสร้างบรรยากาศให้วงสนทนากลุ่มเป็นธรรมชาติ 
ด าเนินการสนทนาราบร่ืน ไดแ้ก่ น ้ าด่ืม ขนม ของขบเค้ียว หรืออาจรวมถึงรูปภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจเร่ือง หรือประเด็นท่ีเราสนใจจะถามมากยิง่ข้ึน 

8. สถานท่ีท่ีจะจดัสนทนากลุ่มควรก าหนดแน่นอน ให้ความสะดวกแก่สมาชิกในกลุ่ม
มากท่ีสุด 

9. ของท่ีระลึกการท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มสละเวลาอนัมีค่ายิ่งมาร่วมวงสนทนา จึงควรมี
ของท่ีระลึกเพื่อมอบใหส้มาชิกในการสนทนากลุ่มก่อนจากกนั มิใช่ค่าจา้ง 

10. ระยะเวลาในการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มนบัจากค าถามแรกในการสนทนากลุ่ม
นั้น พิธีกรควรจะใชเ้วลาในการสนทนาไม่เกิน 2 ชัว่โมง กบั 15 นาที เช่น เร่ิม 9.00 น. ควรจบส้ิน
การสนทนา เวลา 11.30 น. รวมระยะเวลาในการตอ้นรับจนจบการสนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชัว่โมง
30 นาที เพราะถ้าใช้เวลามากกว่าน้ี อาจท าให้สมาชิกเหน่ือยล้า การแลกเปล่ียนความคิดเห็นจะ
น้อยลง  (จอห์น โนเดล, อภิชาต  จ ารัสฤทธิรงค์, และนิพนธ์  เทพวลัย,์ 2530, น.15-20 อา้งถึงใน 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2541, น.2534-2537) 
 
2.4 กระบวนการพฒันากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 

2.4.1 การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
การสอนตามกรอบแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์ครูเปรียบเสมือนผูอ้  านวยความสะดวก

ในการเรียนรู้และใหผู้เ้รียนสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาดว้ยตนเอง Brooks and Brooks (1995 cited in 
Lunenberg, 1998) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบับทบาทการสอนของครูไว ้ดงัน้ี 

1)  ครูตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ จะตอ้งเป็นผูใ้ห้ก าลงัใจและยอมรับ
ความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผูเ้รียน เพราะความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผูเ้รียนเป็น
สาเหตุให้ผูเ้รียนไดมี้การเช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ การท่ีผูเ้รียนตั้งค  าถามและสามารถตอบค าถามนั้น
ได้โดยการวิเคราะห์ แสดงว่า ผูเ้รียนนั้น เป็นผูมี้ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และ
สามารถคน้พบปัญหาและแกปั้ญหาไดดี้ 

2)  ครูควรฝึกใหผู้เ้รียนคน้จากขอ้มูลตามธรรมชาติและแหล่งขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้เอง 

3)  ครูควรใช้ค  าพูดท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิด เช่น ให้จ  าแนก (classify) ให้วิเคราะห์ 
(analyze) ใหท้ านาย (predict) และใหส้ร้างสรรค์ (create) โดยให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมทางปัญญา ไดแ้ก่ 
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การวิเคราะห์ (analysis) การแปลความหมาย (interpretation) การจดัประเภท (classification) และ
การท านาย (prediction) เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความเขา้ใจเน้ือหาต่างๆ 

4)  ครูเปล่ียนกลยทุธ์ในการสอนและการเปล่ียนแปลงเน้ือหาใหท้นัสมยั 
5)  ครูจะต้องพยายามเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความเข้าใจ ก่อนท่ีจะแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และครูจะแสดงความคิดเห็น 
6)  ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ในการสนทนาทั้งกบัผูส้อนและผูอ่ื้น แนวทางหน่ึง

ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเป็นแรงเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิด ความเขา้ใจมากข้ึน คือการไดเ้ขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการเสนอความคิดของตนเอง ไดรั้บฟัง และได้
สะทอ้นความคิดของผูอ่ื้นเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้สร้างความเขา้ใจใหม่ หรือสะทอ้น
ความเขา้ใจเดิมของตน 

7)  ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม ทา้ทายให้ผูเ้รียนได้เสาะแสวงหาไปถึงประเด็นท่ี
ลึกซ้ึงและกวา้งไกล เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูปความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง 

8)  ครูควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบสนอง จะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความ
เขา้ใจและความผิดพลาดของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีน าผูเ้รียนไปสู่การสร้างความเขา้ใจ ใน
ประเด็นปัญหาและความคิดของตนเอง สนใจธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน โดยใช้
โมเดล วฏัจกัรการเรียนรู้ (the learning cycle model) ซ่ึงเสนอโดย Atking and Karplus (1963 cited 
in Lunenberg, 1998) เป็นรูปแบบท่ีอธิบายถึงพฒันาการของหลกัสูตรและการสอนมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การคน้พบ (discovery) การแนะน ามโนทศัน์ (concept introduction) และการประยุกต์มโนทศัน์ 
(concept application) โดยมีสภาพการณ์ดงัน้ี (1) ผูส้อนจดัเตรียมโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ ใน
การเลือกเน้ือหาสาระในขั้นน้ีเป็นการออกแบบส าหรับให้ผู ้เ รียนได้ก าหนดปัญหา และตั้ ง
สมมุติฐานจากงานหรือขอ้มูลท่ีมีอยู ่(discovery) (2) ผูส้อนจดัเตรียม บทเรียนโดยให้ความส าคญักบั
ปัญหาของผูเ้รียนจดัเตรียมความสัมพนัธ์และศพัทใ์หม่ๆ ท่ีมีโครงสร้างตามประสบการณ์ของผูเ้รียน 
เพื่อเป็นการแนะน ามโนทศัน์ (concept introduction) (3) จดัสภาพการณ์และปัญหาใหม่ เพื่อให้
ผูเ้รียนสะทอ้นศกัยภาพของตน จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาก่อนหนา้น้ี ถือวา่เป็นการประยุกตใ์ชม้โนทศัน์ 
(concept application) 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ได้สรุปหลักการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner 
Centered Principles) ซ่ึงมาจากแนวทฤษฎี Constructivism ไวด้งัน้ี 

1)  ความรู้ท่ีผา่นมาของผูเ้รียนเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
2)  ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะคิดเพื่อสร้างกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง 
3)  ผูเ้รียนต่ืนตวัท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ 

DPU



80 

4)  การใชกิ้จกรรมสถานการณ์จริงช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความหมาย 
5)  การกระตุน้และแรงจูงใจช่วยสร้างพลงัการเรียนรู้ 
6)  บริบททางสังคมของหอ้งเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทิศนา แขมมณี (2543) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวา่ 

เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็นจุดสนใจ  (center of attention) หรือเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการเรียนรู้ โดยดูไดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงหากผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนมาผูเ้รียนก็จะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้และควรจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ตามมา ส่วนศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หมายถึง 
กระบวนการพฒันาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมของผูเ้รียนดว้ยการยึดผูเ้รียนเป็น
แกนกลางของการสร้างและพฒันาความเจริญงอกงาม สร้างการมีส่วนร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมกระท า 
โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีร่วมวางแผน จดักิจกรรมและกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ส่งเสริม
ความคิดและอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเต็มท่ี สอดคลอ้งกบัศกัยภาพความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน รวมทั้งการติดตามวดัและประเมินการสร้างและพฒันาการดา้น
ความรู้ ทกัษะและคุณธรรม ซ่ึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่ 2.1  กรอบแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2543ข) 
ทีม่า:  ศิริชยั กาญจนวาสี (2543) 

 
Arizona Faculties Council (2000) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การจดัการศึกษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญัว่าเป็นการจดัวางต าแหน่งผูเ้รียนไวเ้ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา โดยเร่ิมตน้ดว้ย
การท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียน และต่อเน่ืองไปจนถึงผูส้อนประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน
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ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัน้ี ตอ้งพยายามจดัให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียนแต่ละคน โดยจดัตามความสามารถของผูเ้รียน มีความยืดหยุ่นใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
นอกจากน้ี Arizona Board of Regents (2000) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การจดัการศึกษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวว้่า เป็นยุทธวิธีหน่ึงทางการศึกษาท่ีมีกระบวนการตดัสินใจและนโยบายทุก
ระดบั เน้นท่ีการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจะตอ้งมีความชัดเจนในการใช้ มี
เป้าหมายท่ีสามารถวดัไดมี้ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูเ้รียน 
กิจกรรมเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความเข้าใจในเน้ือหาตลอดจนพฒันาทักษะของผูเ้รียนให้สามารถ
น าไปใชใ้นชีวติและการท างานได ้

จากความหมายของการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง กระบวนการพฒันากาย ใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมของผูเ้รียน โดยยึดผูเ้รียนเป็นแกนในการสร้างและพฒันา สร้างการมีส่วนร่วมรู้ ร่วมคิด 
ร่วมกระท า ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน ด้วยการใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ค านึงถึงความสามารถท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน โดยมีผูส้อนเป็นผูร่้วมวางแผนจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมความคิดและอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
พฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความตอ้งการความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

มาตรา  34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผน 
พฒันามาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรมประจ าชาติการสนบัสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (http://suthep.ricr.ac.th) ให้มุมมองท่ีน่าสนใจในการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาไว ้16 ประการ ประการแรก ตอ้งเพิ่มความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning 
organization) อย่างแท้จริง  ต้องสามารถรับรู้เข้าใจตีความต่อสัญญาณบอกเหตุท่ีเข้ามาจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งแม่นย  าและถูกตอ้ง มีความยดืหยุน่ และสามารถสนองตอบต่อสัญญาณ
บอกเหตุดงักล่าวดว้ยวธีิการต่างๆ ไดดี้ เช่น ปรับตวัดา้นโครงสร้าง ปรับหลกัสูตร ปรับกระบวนการ
บริหารจดัการใหม่ท่ีมีความสอดคลอ้งเหมาะสม เป็นตน้ รวมถึงสามารถท่ีจะมีอิทธิพลทั้งเชิงรุก 
(proactive influence) และเชิงรับ (reactive influence) ต่อชุมชน/สังคม โดยเฉพาะต่อแนวคิดและ
ค่านิยมท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะโลกาภิวตัน์ ประการท่ีสองปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรท่ี
มุ่งเนน้การบงัคบับญัชา อนัเป็นโครงสร้างองคก์รแบบเดิมท่ี บงัคบับญัชาแบบ pyramidal structure 
นั้น จ าเป็นตอ้งเปล่ียนไปเป็นโครงสร้างท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือและมีความยืดหยุ่นคล่องตวัมาก
ข้ึน ซ่ึงน่าจะเป็นโครงสร้างแบบแนวนอนหรือแบบ web structure มากกวา่ และถา้โรงเรียนตอ้งการ
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ปรับตวัเพื่อความอยู่รอดได้ดี ในอนาคตก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสลายพรมแดนระหว่างหน่วยงานย่อย
ต่างๆ ภายในใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (boundary-driven) ตอ้งลดการควบคุม (control) แต่ปรับเปล่ียนเป็น
การประสานสัมพนัธ์ (co-ordinate) ให้มากข้ึน ยึดความยืดหยุน่คล่องตวั เพื่อให้เกิดการบริหารท่ีมุ่ง
เป้าหมายของงานมากกวา่ เพื่อการบริหารระเบียบกฎเกณฑ์แบบราชการซ่ึงเป็นระบบท่ีตึงตวั (rigid 
system) ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัการบริหารจดัการสถาบนัทางวิชาการดงัเช่นโรงเรียน ประการท่ีสาม 
ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีดีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูค้วบคุมงาน 
(controller) หรือผูคุ้มกฎ (gatekeeper) บทบาทใหม่ในฐานะพี่เล้ียงผูส้นบัสนุนหรือผูเ้อ้ืออ านวยดา้น
สารสนเทศ  (facilitator of information) มากข้ึน เป็นผูน้ าการพฒันาศกัยภาพของครูและเป็นผูใ้ช้
วิธีการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่ผูร่้วมงาน (enabling and empowering leader) ดว้ยเหตุน้ี
แนวคิดเดิมท่ีถือว่าการบริหารหน่วยงานจะตอ้งข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจโดยผูน้ าเพียงคนเดียวหรือ 
Single leader เท่านั้น จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนมาเป็น การกระจายภาวะผูน้ า (Distributed leaders) 
ให้แก่ผูร่้วมงานในระดบัต่างๆ ได้มีโอกาสเป็นผูน้ าท่ีได้รับการมอบอ านาจความรับผิดชอบการ
ตดัสินใจ (empowered) ในขอบเขตงานของตนไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน ประการท่ีส่ี ปรับกลยุทธ์การ
บริหารจดัการโรงเรียนตอ้งปรับกลยุทธ์การบริหารจดัการโดยยึดหลกัการให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างกัน (interconnected) เช่น การท างานของครูแต่ละคนให้กลายเป็นทีม ความเช่ือมโยง
ระหวา่งทีมงานกบัทีมงาน ระหวา่งกลุ่มสาระวิชากบักลุ่มสาระวิชา และระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
ภายนอก ประการท่ีหา้ ตอ้งสร้างเครือข่ายพนัธมิตร (strategic networks) โรงเรียนตอ้งสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร (strategic networks) กบัสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อประโยชน์ของความร่วมมือในการใชท้รัพยากรร่วมกนั และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
การสร้างผลผลิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน ประการท่ีหก แนวโนม้ท่ีจะรวมศูนยข์องหน่วยงานบริหารการศึกษาส่วนกลาง 
และหน่วยงานบริหารการศึกษาส่วนกลางยงัมีแนวโน้มท่ีจะรวมศูนยแ์ละเขม้งวดในการก าหนด
เร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การก าหนดเป้าหมาย (goals) นโยบาย (policies) จุดเนน้ (priorities) หลกัสูตร 
(curriculum) มาตรฐาน (standards) และเร่ืองธรรมาภิบาล (accountability) เป็นตน้ ประการท่ีเจ็ด 
การบริหารในระดบัโรงเรียนจะไดรั้บการกระจายอ านาจ (decentralize) ในเร่ืองท่ีส าคญัเพิ่มมากข้ึน
ตามล าดบั เช่น อ านาจเบด็เสร็จในการบริหารภายใน (authority) ความรับผิดชอบ (responsibility) การ
ด าเนินงานภายในขอบเขตของโรงเรียน และเนน้การบริหารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล (accountability) 
เป็นต้น ประการท่ีแปด กระแสเรียกร้องของผูมี้ส่วนได้เสียกับโรงเรียน (stakeholders) เช่น 
ผูป้กครองและชุมชนท่ีตอ้งการเขา้ไปมีบทบาทต่อการด าเนินงาน และการจดัการศึกษามากข้ึน 
ประการท่ีเกา้ กระแสกดดนัของสังคมต่อโรงเรียนจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเน่ืองจากสังคมตอ้งการให้
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คุณภาพของการศึกษาและบริการต่างๆ ของโรงเรียน สามารถเป็นหลกัประกนัต่อผลส าเร็จใน
อนาคตของบุตรหลานของตนได้ ผูป้กครองจะทวีความวิตกกงัวลในการเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
ให้กับลูกหลานตนเอง ส่งผลให้รัฐบาลและชุมชนต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อยกมาตรฐานด้าน
คุณภาพโรงเรียนต่างๆ ให้มีความใกลเ้คียงทดัเทียมกนัยิ่งข้ึน ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือใน
ชนบทก็ตาม ประการท่ีสิบ โรงเรียนจะตอ้งแสดงบทบาทการเป็นสถาบนัท่ีส าคญัของสังคมแห่ง
ความรู้ (knowledge society) โดยตอ้งใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าชั้นสูงเป็นเคร่ืองมือด าเนินการไปสู่
ความส าเร็จดงักล่าว ตลอดจนใช้เพื่อการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ตามความ
คาดหวงัของสังคม ประการท่ีสิบเอ็ด ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน ผลจากโลกาภิ
วตัน์ ท าให้การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาในรูปแบบท่ีเรียกว่า การเรียนรู้แบบไร้
พรมแดนโดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัให้เลือกไดต้ามท่ีตอ้งการอยา่ง
หลากหลา และทุกคนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ และสารสนเทศเหล่านั้นไดดี้กวา่การเรียนแบบเดิม
ในหอ้งเรียน ปรากฏการณ์ดงักล่าวยอ่มจะท าใหค้รูตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ประการท่ีสิบสอง หลกัสูตรหรือความรู้ท่ีสอน
ในโรงเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการน าไปใชป้ระโยชน์จริงในสังคม การท่ีสังคมหรือชุมชนร่วมมือ
กนัจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน จะสามารถสร้างผลผลิตจากการศึกษาให้สอดคล้องตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ผลผลิตของโรงเรียนได้ ประการท่ีสิบสาม ความเปล่ียนแปลงหน้าท่ีส าคญัของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานการจดัการศึกษามิอาจจ ากัดเพียงแค่การให้สาระความรู้ท่ีจ  าเป็นแก่ผูเ้รียน
เท่านั้น แต่ส่ิงท่ีจ  าเป็นและขาดไม่ไดก้็คือ การท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติ ท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิต
ในโลกสมยัใหม่ไดอ้ยา่งชาญฉลาดและอยา่งมีความสุข การรู้เท่าทนัโลก การรู้จกัทางเลือก การรู้จกั
แกปั้ญหา การไดรั้บการพฒันาทกัษะและนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต (life-long learner) รวมทั้งการ
มีทกัษะท่ีเรียกวา่ Re-learning (คือความสามารถในการลบลา้งความรู้/ความคิดท่ีลา้สมยัออกไป แลว้
เติมเต็มดว้ยส่ิงใหม่ท่ีทนัสมยักวา่ทดแทนให้ตนเอง) ประการท่ีสิบส่ี ความคาดหวงัต่อครูมืออาชีพ 
(professionalism) สังคมเกิดความคาดหวงัต่อครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ (professionalism) มาก
ยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความเป็นนกัจดัการการเรียนรู้ (learning managers) ฝีมือดี มีเจตคติแห่ง
ความเป็นครูสูง มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการปฏิบติัวิชาชีพท่ีทนัสมยัอยู่ในระดบัสูง 
ประการท่ีสิบห้า พฒันาการด้านการท างานเป็นทีมการปฏิบติังานของครูในทุกเร่ืองและในทุก
บริบท จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งร่วมมือท ากนัเป็นทีม การท างานแบบทีมอาจเป็นแบบทีมงานจริง 
(actually teams) หรือแบบทีมงานเสมือน (virtually teams) ก็ได ้รวมทั้งพฒันาความฉลาดรู้ทาง
อารมณ์ (EQ) อีกดว้ย ประการท่ีสิบหก วฒันธรรมความร่วมมือร่วมใจ (collaborative) โรงเรียน
จะต้องสร้างและมีวฒันธรรมการท างานท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (collaborative) 
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มากกว่าการเนน้เร่ือง การแข่งขนั (competitive) ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกดา้นของนกัเรียน 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนภายนอก เพราะความร่วมมือร่วมใจกันจะ
ก่อให้เกิดความมีพลงัเพิ่มท่ีมากกว่าปกติ ท่ีเรียกว่า Synergy ข้ึน ซ่ึงท าให้งานส าเร็จไดง่้าย รวดเร็ว
ข้ึนและได้ปริมาณงานออกมามากข้ึนกว่าเดิม ท่ีส าคญัคือ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการมี
สามคัคีธรรม (esprit de corps) ใหเ้กิดข้ึนในท่ีท างาน 

ในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัส่งเสริมเพื่อให้
การปฏิรูปการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัๆ มีดงัน้ี 

1)  กลไกและโครงสร้างการบริหารการจดัการในโรงเรียนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีทัว่ถึง
และต่อเน่ืองนั้น ตอ้งถือว่าการปฏิรูปการบริหารการจดัการเป็นหัวใจส าคญั ท่ีจะท าให้การปฏิรูป
การเรียนรู้เป็นจริงได้ Fennimore (1995) ไดเ้สนอว่าโรงเรียนท่ีจะจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

 1.1 Institutional Requirement: โรงเรียนตอ้งมีกฎระเบียบท่ีชดัเจนส าหรับนกัเรียน
และผูป้กครองตอ้งปฏิบติัตามและโรงเรียนตอ้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สนบัสนุนเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 

 1.2 Teacher Requirements: ครูตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการจดักลุ่มนกัเรียน 
จดัหากิจกรรมและวธีิการท่ีเหมาะสมและดูแลความเรียบร้อยของชั้นเรียน 

 1.3 Group and Peer Requirements: นกัเรียนตอ้งสนบัสนุนบรรยากาศในห้องเรียน
ให้เป็นบรรยากาศทางสังคม และเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เรียนรู้จากครู
เน่ืองจากระดบัขั้นท่ีแตกต่างกนัสังคม ความตอ้งการและความสนใจก็แตกต่างกนัดว้ย 

 1.4 Development Requirements: นักเรียนจะสนบัสนุนบรรยากาศการเรียนการ
สอนโดยการเลือกท างานให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความสามารถของ
นกัเรียน 

2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้ มีความเขา้ใจ มุ่งมัน่ 
และเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ธ ารง บวัศรี, 2543) 

3)  ครู เป็นบุคคลท่ีส าคญัยิ่งในการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครู
จะต้องปรับเปล่ียนการสอนจากครูเป็นศูนยก์ลาง มาเป็นการมุ่งให้ความส าคญัต่อตวัผูเ้รียนซ่ึง 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2542) เสนอวา่ตอ้งส่งเสริมกระบวนการสอนเชิงสร้างสรรค ์เนน้ให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการผลิตและการสร้างผลงาน ต้องเปล่ียนการสอนให้ผู ้เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ตรง (experiential learning) มากข้ึนครูจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ช้ีแนะ ช้ีน า
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ประเด็นต่างๆ และท่ีส าคญัครูจะตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ความรู้ต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ 
(critical based learning) 

Shearer and Robert Eward (1993) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบับทบาทของครู จากการคน้พบ
ในงานวิจยั โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ลกัษณะการเรียนการสอนจะตอ้งเปล่ียนเป็นแนวใหม่ ครูจะตอ้ง
สอนให้ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ดว้ยตนเองมากกว่าจะป้อนวิชาการ โดยครูตอ้งสามารถช้ีแนะแหล่ง
คน้ควา้บอกวิธีการคน้ควา้หาความรู้จากแง่มุมต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ท รวมทั้งการเขา้ฟัง
การสัมมนาและการวจิยั 

Fennimore (1995) ไดเ้สนอเก่ียวกบับทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัไว ้ดงัน้ี (1) ตดัสินใจเลือกทฤษฎีต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น ทฤษฎีความพร้อม 
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีการพฒันาจิต และทฤษฎีการเจริญเติบโตทางปัญญา (2) รู้วิธีการวา่
นกัเรียนควรจะเรียนอยา่งไร (3) เตรียมการสอนดว้ยกิจกรรมท่ีเหมาะสม (4) เขา้ใจจิตใจนกัเรียนเป็น
อยา่งดี (5) ส่ือสารเป้าหมายการเรียนรู้กบันกัเรียนและผูป้กครองไดอ้ยา่งดี (6) ให้ความส าคญัและมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ต่อการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (7) อธิบายให้
นกัเรียนทราบความหมายของการประเมินผล และมีขอ้มูลเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อนกัเรียนจะได้
เลือกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (8) ประสานงานและสามารถจดันกัเรียนเขา้กลุ่มตามความสนใจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Finley (อา้งถึงใน ธนาทิพ ฉตัรภูติ, 2544) กล่าววา่ การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
ส าคญั ตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีเขาตอ้งการอย่างแทจ้ริง โดยครูตอ้งเขา้ใจว่า

การเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ไม่ไดห้มายความว่าผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้คนเดียวตามล าพงั 
ในทางตรงกันข้าม ค าแนะน าจากครู และการจดักิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนานมากข้ึน ครูตอ้งมีความพยายามและขยนัมากข้ึนกวา่เดิม เพราะจะตอ้งออกแบบวิธีเรียน
ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยวธีิท่ีเขา้ใจง่าย เน่ืองจากการใชรู้ปแบบท่ีซบัซอ้นหรือรูปแบบท่ีซ ้ าซาก จะไม่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ฟินเลย ์(Finley) กล่าวย  ้าว่า ครูยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยจะมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ แนะน านกัเรียน หรือกล่าวโดยสรุป
ไดว้า่ ครูมีบทบาทส าคญัดงัน้ี 

1)  เตรียมผูเ้รียนให้พร้อม (preparation for conceptual change) วิธีการคือ ครูจะตอ้ง
สังเกตและรับฟังความเห็นของนักเรียน  เพื่อเป็นการท าความเข้าใจว่านักเรียน แต่ละคนมี             
พื้นฐานความรู้ในเร่ืองดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด จากนั้น ครูตอ้งพยายามท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สึก
ไม่พอใจในความรู้ท่ีมีอยู่ และอยากคน้หาความรู้ต่อดว้ยตนเอง ทา้ยท่ีสุด ครูจะตอ้งเปิดโอกาสให้
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เด็กได้ศึกษาหาความเองอย่างท่ีเด็กตอ้งการ วิธีการเหล่าน้ี จะท าให้เด็กรู้จกัตวัเองว่าเขาตอ้งการ
อะไร และรู้จกัคิดวา่ท าอยา่งไรจึงจะไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

2)  แนะน าองคค์วามรู้และทกัษะใหม่ๆ (introducing new knowledge and skills) ใน
ขั้นตอนน้ี ครูจะตอ้งช่วยให้นกัเรียนพบทางท่ีจะศึกษาความรู้และทกัษะท่ีต่างไปจากเดิม ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา หรือช่วยให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วงได ้และเป็นการเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถทางปัญญาในการท าความเขา้ใจกบัเร่ืองต่างๆ ทา้ทายให้นกัเรียนเกิด
ความคิดใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม และสามารถหาเหตุผลมาอธิบายความคิดของตนเองได ้

3)  การประยุกตแ์ละบูรณาการ (application and integration) ความรับผิดชอบของครู 
ในขั้นตอนน้ี คือ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจความคิดและความรู้ใหม่ๆ อย่างถูกตอ้ง สามารถน าความรู้
ใหม่นั้น ไปบูรณาการเขา้กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมได ้และท าใหน้กัเรียนรู้วา่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดม้านั้นมี
ประโยชน์กวา่ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมอยา่งไร 

4)  ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติั (practice) ครูจะตอ้งหาโอกาสให้นกัเรียนน าความรู้ใหม่ท่ี
ไดป้ระยุกต์ใช้อย่างอิสระ โดยครูจะเป็นเพียงผูค้อยให้ค  าแนะน าไม่ใช่ผูช้ี้น า ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้
เป็นบทบาทของครูตามแนวคิดของนกัการศึกษาชาวต่างประเทศ ส าหรับแนวคิดของนกัการศึกษา
ไทยเก่ียวกบับทบาทครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีดงัน้ี 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2543, 2547) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไว ้ดงัน้ี 

1)  เป็นแหล่งความรู้ (resource person) 
2)  ร่วมวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ 
3)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม/

สังคม ผูเ้รียน (ศกัยภาพ/ความตอ้งการ/ความสนใจ) 
4) กระตุ้น ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และทักษะ

ปฏิบติัการข้ึนท่ีตวันักเรียน โดยครูจะต้องมีบุคลิกลักษณะดังน้ี คือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์        
ใจเปิดกวา้ง ยอมรับฟังผูอ่ื้น ตอบสนองไดไ้ว อดทนต่อความคลุมเครือท่ีเกิดข้ึนและมีความสามารถ
ในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

5)  ประเมินกระบวนการ ผลงาน และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
วชิยัวงษใ์หญ่ (2543) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญัไวด้งัน้ี 
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1)  ครูตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการเรียนรู้ใหม่เปล่ียนวิธีคิด โดยมีความเช่ือว่า
ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้

2)  ครูตอ้งมีความเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง และเกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะกระตุ้นให้ผู ้เ รียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นส าคญัของการเรียนรู้ 

3)  การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า ซ่ึงครูจะยิ่งมีความส าคญัจะตอ้งมีการวางแผนการ
เรียน โดยอาศยัความรู้ภายในของตนเองกบัการเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆ รอบตวัผูเ้รียน 

4)  เน้นกระบวนการมากกว่าเน้ือหา กระบวนการเรียนรู้ท่ีมาจากผูเ้รียนจะมีความ
หลากหลายข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีไม่ใช่ 
คุณภาพของการจ า แต่เป็นศกัยภาพของความใส่ใจและผลกัดนัของแต่ละบุคคล 

5)  พฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม เน่ืองจากธรรมชาติของผูเ้รียนมีศกัยภาพท่ีหลากหลาย
และซับซ้อน ดงันั้น กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งให้ความส าคญัต่อการพฒันาทุกๆ คน และทุกๆ ดา้น 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความต้องการ ความสนใจ และความพร้อม การ
ออกแบบกิจกรรมจะตอ้งเหมาะกบัผูเ้รียน โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการ ความสนใจ
ของผูเ้รียน การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนกระท า 

6)  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างแบบเปิดมีความยืดหยุ่น หลากหลาย ผูเ้รียนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทกัษะความคิด 
ทกัษะกระบวนการ ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะการจดัการซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะหลอมรวมเป็น
ทกัษะชีวติของผูเ้รียนต่อไป 

7)  การประเมินในขณะมีการเรียนการสอน เป็นการประเมินท่ีเป็นธรรมชาติสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริง ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีท าไม่ไดง่้ายนกั ถา้ผูส้อนไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรู้สู่การ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เพราะการเรียนรู้ยงัคงด าเนินอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีมีการประเมินเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีตอ้งท าไปพร้อมๆ กนั เม่ือผูบ้ริหารและครูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถเกิด
ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้จะเป็นพลงั
ส าคัญ ท าให้การด าเนินงาน เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าและ
ต่อเน่ือง การท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดน้ั้น ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งว่า “ผูเ้รียนเป็นส าคญั” คืออะไร หรือเป็นอยา่งไร ซ่ึงความหมายของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ ส่วนค าวา่ “เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั” นั้น หมายถึง
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การให้ผูเ้รียนเป็นจุดสนใจ (center of attention) หรือเป็นผูมี้บทบาทส าคญั (ทิศนา แขมมณี, 2543) 
บทบาทในท่ีน้ี หมายถึง บทบาทในการเรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งดูท่ีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      
ค  าว่า “การมีส่วนร่วม” ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความว่า ให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมมากๆ หรือค านึงถึง
ปริมาณ โดยไม่ได้คิดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด และ
กิจกรรมนั้นช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ครูไดมี้แนวทางใน
การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม ทิศนา แขมมณี (2543) ไดเ้สนอ
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ส าหรับการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไวด้งัน้ี 

1)  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้นร่างกาย (physical 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อช่วยให้ประสาท
การรับรู้ของผูเ้รียนต่ืนตวัพร้อมท่ีจะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การรับรู้เป็นปัจจยั
ส าคญัในการเรียนรู้ หากผูเ้รียนไม่มีความพร้อมในการรับรู้ แม้จะมีการให้ความรู้ท่ีดี ผูเ้รียนก็        
ไม่สามารถรับได ้ดงันั้น กิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียน จึงควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหว
ในลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกบัวยัและระดบัความสนใจของผูเ้รียน 

2)  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectuall 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสติปัญญา เป็นกิจกรรมท่ี      
ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน สามารถกระตุน้สมองของผูเ้รียนให้เกิดการเคล่ือนไหว ช่วยผูเ้รียนเกิด
ความจดจ่อในการคิด สนุกท่ีจะคิด ซ่ึงกิจกรรมจะมีลกัษณะดงักล่าวไดจ้ะตอ้งมีเร่ืองให้ผูเ้รียนคิด 
ดงันั้น ครูจึงตอ้งหาประเด็นการคิดท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รียนใชค้วามคิดหรือลงมือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3)  กิจกรรมการเ รียนรู้ ท่ี ดี  ควรช่วยให้ผู ้เ รียนได้มี ส่วนร่วมทางสังคม (social 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทางดา้นสังคม 
ซ่ึงจะส่งผลถึงการเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 

4)  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotional 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนรู้นั้น
เกิดความหมายต่อตนเอง ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า “กิจกรรมการเรียนรู้ใดก็ตาม ท่ีเป็น
กิจกรรมท่ีทา้ทายความคิดสติปัญญาของผูเ้รียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้ความคิดไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
และช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง กิจกรรม
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นั้นจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และหากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกของผูเ้รียนโดยตรง ก็จะยิง่ช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียนยิง่ข้ึน” 

จะเห็นไดว้่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการ
รอบด้านของบุคคลทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ดังนั้ น หากครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีลกัษณะดงักล่าวแลว้ นอกจาก จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้แลว้ยงัส่งผลต่ออารมฌค์วามรู้สึกของนกัเรียนดว้ย 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การจดัการเรียนการสอนทางออ้ม (indirect instruction) เป็นวิธีการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีหน่ึง ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานว่า “ยิ่งผูเ้รียนมีวุฒิภาวะสูงข้ึน ยิ่งตอ้งมี
ความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งคน้หา คน้พบขอ้ความรู้ และสรุปขอ้ความรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้
ของตนมากข้ึน” ซ่ึงแนวคิดน้ี ตรงกบัแนวคิดของทฤษฎีconstructivism ซ่ึงมีความเช่ือวา่ การเรียนรู้
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลบุคคลเป็นผูส้ร้าง (construct) ความรู้จากความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิมเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา ซ่ึงผูส้อนไม่
สามารถปรับเปล่ียนปัญญาผูเ้รียนได้ แต่สามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ 
โดยจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา หรือเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญาข้ึน ซ่ึง
เป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มูล
ใหม่กบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่แลว้สร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

ตัวอย่างเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนทางอ้อมได้แก่ การเรียนแบบสืบค้น 
(inquiry) แบบคน้พบ (discovery) แบบแกปั้ญหา (problem solving) แบบสร้างแผนผงัความคิด 
(concept mapping) แบบใชก้รณีศึกษา (case study) และแบบตั้งค  าถาม (questioning) 

2.  การศึกษาเป็นรายบุคคล (individual study) เป็นแนวทางหน่ึงของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
แต่ละคนปฏิบติัเพื่อพฒันาตนเองและฝึกทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคนิคน้ีเร่ิมตน้โดยครูหรือ
ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือโครงงานตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยผูเ้รียนต้องศึกษา 
วเิคราะห์ สรุป อา้งอิงและสรุปขอ้ความรู้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ และประเมินผลกระบวนการ 
ครูตอ้งใชเ้ทคนิคการประเมินในดา้นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัและการตรวจแกง้าน โดยใส่ไวใ้นส่ือท่ี
ผูเ้รียนใชห้รือใชร่้วมกนัไปกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ครูมีบทบาทช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะ และนิสัยการเรียนรู้อยา่งอิสระโดยจดัส่ิงแวดลอ้มในชั้นเรียนให้ส่งเสริมความเป็นอิสระ ให้
ผูเ้รียนมัน่ใจในตนเอง อยากรู้อยากเห็นและปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ โดยครูอาจจดัชั้นเรียนเป็นศูนยก์าร
เรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ (learning activity packages) หรือใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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3. การจดัการเรียนการสอน (technology-relatedin struction) ประกอบดว้ย 1) โดยใช้
เทคโนโลยีส่ิงพิมพ ์ต าราเรียนและแบบฝึกหัด, แหล่งทรัพยากรในชุมชน,ศูนยก์ารเรียน (learning 
center) ,ชุดการสอน (instruction package) ,คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และบทเรียนส าเร็จรูป 

4. การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิสัมพนัธ์ (interactive instruction) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การอภิปราย การแบ่งปันความรู้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การตอบ
ค าถาม และการท างานกลุ่มย่อย เพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนมีปฏิกิริยาและตอบสนองต่อความรู้
ประสบการณ์และความคิดเห็นของครูและเพื่อนๆ ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการจดัระบบการคิด การโตแ้ยง้
อยา่งมีเหตุผล และการพฒันาทกัษะทางสังคม 

5. การจดัการเรียนแบบเนน้ประสบการณ์ (experiental instruction) เป็นวิธีการส่งเสริม
การรับความรู้จากประสบการณ์และการสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ทั้งดา้นเทคนิควิธีการ
ปฏิบติัของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะไดต้รวจสอบการเรียนรู้ของตน 
และไดรั้บประสบการณ์ดา้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีจะน ามาปรับปรุงตนเอง 

6. การเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงใน       
การเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจให้กนัและกนัความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของ
กลุ่มเทคนิคท่ีใช้ในการเรียนแบบร่วมมือไดแ้ก่  (1) igsaw (2) teams-games-tournaments (TGT)       
(3) student teams and achievement divisions (STAD) (4) team assisted individualization (TAI)  
(5) group investigation (GI) (6) learning together (LT) (7) co-op co-op 

7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ประกอบดว้ยหลกัการเรียนรู้พื้นฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiental 
learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม และกระบวนการกลุ่ม 
(group process) เป็นกระบวนการท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน และแบ่งปันประสบการณ์ได้
สะทอ้นความคิด ไดส้รุปความคิดรวบยอด ตลอดจนไดท้ดลองหรือประยกุตแ์นวคิด 

8. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการน าเอาความรู้สาขาวิชาต่างๆ ท่ี
สัมพนัธ์กนัมาผสมผสานกนั เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการสอน
แบบบูรณาการจะเนน้องคร์วมของเน้ือหามากกวา่องคร์วมของความรู้แต่ละรายวิชา และเนน้วิธีการ
สร้างความรู้ของผูเ้รียนมากกวา่การใหเ้น้ือหาโดยครู 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับ
การศึกษา มาตรา 80 (3) ข้อ 3 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับให้
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ สังคมจดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ 
จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัความเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้ง ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข            
ขอ้ (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการการกระจายอ านาจเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ขอ้ (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัใน
ศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ขอ้ (6) ส่งเสริมและสนบัสนุนการรู้รักสามคัคี การปลูกจิตส านึกและ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ค่านิยมอนัดีงาม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47ให้มีระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาไทยประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกและ 
มาตรา 48 ไดก้ าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดั และสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมาตรา 49 ให้มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
ทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุก 5 ปี โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เป็นผูด้  าเนินการ ทั้งน้ี กระบวนการประกนัคุณภาพภายในมี 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
จดัการประเมินภาพการจดัการศึกษา โดยสถานศึกษาส าหรับกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
ปฏิบติัตามแนวคิดของหลกัการบริหารท่ีเป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) คือ การร่วมกัน
วางแผน (Planning) การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (Doing) การร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) และ 
ร่วมกนัปรับปรุง (Action) เม่ือพิจารณากระบวนการการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการ
ประเมินคุณภาพและแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, น.10) 

2.4.2 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
แนวคิด ทฤษฎ ีด้านการบริหาร 
เทเลอร์ (Taylor, 1911, pp.121-124) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ “บิดาแห่งการจดัการแนว

วิทยาศาสตร์” (The father of scientific management) ให้หลกัการบริหารแนววิทยาศาสตร์ไว ้6 
ประการ คือ 1. เวลา 2. การก าหนดค่าจา้ง 3. การแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบติั 4. การท างาน
แบบวทิยาศาสตร์ 5. การควบคุมโดยฝ่ายจดัการ 6.การจดัการแนววทิยาศาสตร์ 
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ต่อมา ฟาโยล (Fayol, 1916, pp. 30-33) ชาวฝร่ังเศสน าแนวคิดของเทเลอร์มาพฒันา
หลกัการบริหารให้มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1.การวางแผน (to plan) 2.การจดัองค์การ (to 
organize) 3.การบงัคบับญัชา (to command) 4. การประสานงาน (to coordinate) 5.การควบคุม (to 
control) 

หลงัจากนั้น กลิูค และเออร์วคิ (Gulilick, 1937, pp.25-29) น าหลกัการบริหารของฟาโยล
มาพฒันาเป็นหลกั POSDCoRB ซ่ึงประกอบด้วย 1. การวางแผน (planning) 2. การจดัองค์กร 
(organizing) 3. การสร้างทีมงานหรือบริหารบุคคล (staffing) 4. การอ านวยการ (directing) 5. การ
ประสานงาน (coordinating) 6. การรายงานผลงาน (reporting) 7. งบประมาณ (budgeting) 

13 ปี ต่อมา นิวแมน (Newman, 1950, pp.125-126) แบ่งขั้นตอนการบริหารไว ้5 ขั้นตอน 
คือ 1. การวางแผน (planning) 2. การจดัองคก์ร (organizing) 3. การจดัการทรัพยากร  (assembling 
resources) 4. การสั่งการ (directing) 5. การควบคุมงาน (controlling) และต่อมา สมาคมผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of secondary school Administration-
AASA, 1955, pp.17-19) ไดก้  าหนดกระบวนการบริหารไว ้5 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน (planning) 
2. การจดัสรรทรัพยากร (allocating resources) 3. การกระตุน้ (stimulating) 4. การประสานงาน 
(coordinating) 5. การประเมินผล (evaluation) 

หลงัจากนั้น เกร็ก (Gregg, 1957) เสนอการบริหาร 7 ขั้นตอน คือ การตดัสินใจ การ
วางแผน การจดัองคก์ร การส่ือสาร การใชอิ้ทธิพล การประสานงาน และการประเมินผล 

หน่ึงปีต่อมา แคมเบล (Campbell, 1958) แบ่งกระบวนการบริหารเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน การจดัโปรแกรม การกระตุน้ การประสานงาน การประเมินผล 

ต่อมา สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971, pp.14-16) ไดเ้สนอ CIPP model เป็นการประเมิน
ท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองโดยแบ่งประเด็นการประเมินเป็น  4 ประเภท คือ 1. ประเมินบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) 2. ประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้หรือปัจจยัป้อน (Input Evaluation: 
I) 3. การประเมินทกัษะกระบวนการ (Process Evaluation) 4. การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) 

ในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัสูงซ่ึงแมแ้ต่สถาบนัการศึกษาของรัฐก็น ากลยุทธ์การ
บริหารมาใชใ้นการบริหารการศึกษาเพื่อพฒันาการจดัการในสถานการศึกษาให้พร้อมท่ีอาเซียนจะ
เปิดการคา้เสรี และเพื่อใหค้นไทยยคุใหก้า้วทนัประเทศในอาเซียนและกา้วทนัโลกเพื่อวา่คนไทยจะ
ได้ไม่เสียเปรียบทางการคา้อาเซียนและการคา้โลกเพราะการศึกษาเท่านั้นท่ีจะพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์ด ้
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กลยุทธ์การบริหาร  หรือการบริหารเ ชิงกลยุทธ์  หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategicmanagement) เป็นการน ากลยุทธ์ด้านการทหารมาใช้ในการบริหารธุรกิจและองค์กร
ภาครัฐ มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผนหรือการสร้างกลยทุธ์ (strategic formulation หรือ strategic formula) 
2. การปฏิบติัตามกลยทุธ์หรือการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (strategic implementation) 
3. การประเมินหรือการควบคุมกลยทุธ์ (strategic evaluation) 
ววิฒันาการกลยทุธ์การบริหาร 
ระยะแรกเร่ิมจาก ค.ศ.1890-1930 เป็นระยะเร่ิมตน้ของระบบบริหารสมยัใหม่ได้ให้

ความส าคญักบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีลดค่าใชจ่้ายเป็นหลกั 
ระยะท่ีสอง ค.ศ.1930-1950 ผูบ้ริหารเร่ิมสนใจการวางแผนระยะยาวการวางแผนระบบ

ใหม่ใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงค ์(objectives) เป้าหมาย (goal) แผนงาน (programs) งบประมาณ 
ระยะท่ีสาม ค.ศ.1950-1970 เม่ือการวางแผนระยะยาวประสบความส าเร็จก็มีการวาง

นโยบายธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อม โดยพิจารณาโอกาส อุปสรรคจากภายนอกจุดแข็ง 
จุดอ่อนภายในเพื่อก าหนดนโยบาย และกลยทุธ์ท่ีเหมาะกบัการแข่งขนั 

ระยะท่ีส่ี ค.ศ.1970-1980 ปัญหาวิกฤตพลงังานและสภาพแวดลอ้มทวีความรุนแรงข้ึน 
การท าธุรกิจจ าเป็นต้องยอมรับผูร่้วมผลประโยชน์กลุ่มใหม่เพิ่มข้ึนจึงตอ้งใช้กลยุทธ์ในการจดั
องคก์ารและจดัสรรทรัพยากรใหเ้ผชิญสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระยะท่ีห้า ค.ศ.1980-ปัจจุบนั กลยุทธ์การบริหาร หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เร่ิมจาก
วางแผนกลยุทธ์ น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวเ้พื่อให้งานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาช่วยให้องค์การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

พสุ เตชะรินทร์ (2548) ให้นิยาม กลยุทธ์การบริหาร หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ
การจดัการเชิงกลยทุธ์วา่ เป็นการก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของกิจการทั้งระยะสั้น
และระยะยาววางแผนท ากิจกรรมเพื่อให้องค์การด าเนินงานตามภารกิจ และบรรลุประสงค ์
เป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยตอ้งพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท่ีอาจก่อให้เกิด
โอกาส หรือขอ้จ ากดั (Opportunities and Treats) องคก์รตอ้งพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อหา
จุดแข็งจุดอ่อน (Strengths and Weaknesses) เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จ ากดัและใช้โอกาสท่ีมีอยู่ ส่วนรอบ
บินส์และเคาทเตอร์ (Robbins & Coulter) ให้นิยามวา่ กลยุทธ์การบริหาร (Strategic management) 
คือ การท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจและด าเนินการระยะยาวขององค์การอาศยักระบวนการจดัการท่ีเป็น
พื้นฐานขององค์การ คือ การวางแผนการจดัองค์การ การน าแผนไปปฎิบติัและการประเมินหรือ

DPU



95 

ควบคุมการบริหารงานวชิาการจดัเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้
สถานศึกษาเพื่อใหด้ าเนินการอยา่งอิสระ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
การวดัผล ประเมินผล 

ผลการศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของปัจจยับริหารยุทธศาสตร์ของการ
จัดการเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ของไมตรี รัตนา 
(2551) พบวา่ การวิเคราะห์ความกลมกลืนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ปัจจยัการ
บริหารยุทธศาสตร์การจดัการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างกับการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน, 2552) 
ประกอบดว้ย 9 ดา้น คือ 1) พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 3) บรรยากาศ
สถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการท างาน 6) การไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษา    
9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้ งน้ี ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกสรุปได ้4 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบดา้นการบริหาร
สถานศึกษา 2) องคป์ระกอบดา้นการบริหารการสนบัสนุน 3) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร 
4) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพนกัเรียน อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศศกรไชยค าหาญ, 2552) พบว่ามี 9 
ปัจจยั คือ 1) โครงสร้างองคก์รเหมาะสม 2) การคิดอยา่งเป็นระบบ 3) กลยทุธ์องคก์าร 4) วฒันธรรม
การเรียนรู้ขององคก์าร 5) การพฒันาบุคลากร 6) การท างานเป็นทีม 7) การมีวิสัยทศัน์ร่วม 8) การ
สร้างบรรยากาศในองคก์ร 9) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544) กล่าวถึง กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
ส่วนท่ีหน่ึง การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนพฒันา อันเป็นการวางแผนท่ีมีพื้นฐานจาก      
สภาพปัญหาหรือตอ้งการพฒันางาน ซ่ึงตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายกลยุทธ์แผนงาน/
โครงการ ส่วนท่ีสอง น าแผนไปปฏิบติัให้บรรลุจุดมุ่งหมายในส่วนน้ี ประกอบดว้ย การจดัองคก์ร 
หรือจดับุคลากรรับผิดชอบงาน ไดแ้ก่ การก าหนดหวัหนา้งาน/หัวหนา้โครงการ ผูด้  าเนินงาน และ
ภารกิจของผูรั้บผดิชอบ การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน การประสานงาน การนิเทศ
งาน ส่วนท่ีสาม การประเมินผลการปฏิบติัตามแผน มีการประเมินระหว่างการด าเนินงาน และ
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ประเมินเม่ืองานส้ินสุด และรายงานผล นอกจากน้ี ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ์ (2546) แบ่งกระบวนการ
บริหารงานวชิาการไว ้5 ขั้นตอน 

1. ขั้นวางแผน เป็นการเตรียมการ เ ร่ิมจากวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
สภาพแวดล้อมรวมทั้ งวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วจึงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

2. ขั้นการจดัองค์กร ผูบ้ริหารมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและแบ่งงาน
ตามกลุ่ม สาระการจดัการเรียนรู้ มีคณะกรรมการวชิาการ 

3. ขั้นด าเนินการตามแผน ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ก ากบั ติดตาม ประเมิน ให้
ขวญัก าลงัใจ ส่งเสริมให้ครูปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจดักิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารจะท าหน้าท่ีเป็นผูนิ้เทศภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

4. ขั้นนิเทศภายใน ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผลพร้อมให้
ขวญัก าลงัใจกระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารท า
กิจกรรมร่วมกบัครูหรือผูป้ฏิบติัการนิเทศภายในเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงข้ึนเพื่อคุณภาพ
ของผลผลิต 

5. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตรวจสอบความก้าวหน้าของการพฒันางานวิชาการเป็น
ระยะๆ โดยประเมินทั้งตวัป้อน กระบวนการ ผลผลิต และสภาพบริบททัว่ไปเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดก้  าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีแนวทางการปฏิบติั คือ 1) ศึกษาเอกสารหลกัสูตร 
สาระแกนกลาง ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน 2) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3) จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระท่ีก าหนดให้มีในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 4) น าหลกัสูตรไปใช้จดัการเรียนการสอน 5) นิเทศการใช้
หลกัสูตร 6) ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 7) ปรับปรุงและพฒันาการใชห้ลกัสูตร 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบติั คือ 1) ส่งเสริมให้ครูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้โดยจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการ
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คิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง การ
ผสมผสานความรู้ต่างๆ ใหส้มดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ท่ีสอดคลอ้งกบั เน้ือหาสาระ กิจกรรมโดยจดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จดักระบวนการเรียนรู้ตลอดจนททการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสม 3) จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูกลุ่มสาระต่างๆ โดยเนน้ การนิเทศท่ี
ร่วมมือ ช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร ส่งเสริมให้มีการพฒันาครู เพื่อพฒันากกระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

3. การวดัและการประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนอนัมีแนวในการปฏิบติั 
คือ 1) ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผล และการประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครู
จดัท าแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครู
ด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการปฏิบติัและผลงาน 4) จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานการณ์ศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาก าหนด 
5) พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางปฏิบติั คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์วิจยัการ
บริหาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครู
ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ประสานความ
ร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยัตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรือพฒันาคุณภาพ 

5. การพัฒนาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ คือ                
1) ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานวิชาการ 2) ส่งเสริมให้ครูผลิตและพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน และพฒันา
งานวชิาการ 3) จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 4) ประสานความร่วมมือ
ในการผลิต จดัหา พฒันาและการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนการสอน และ
การพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 5) การ
ประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

6.  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการชุมชนมีแนวทางปฏิบติั คือ 1) ส ารวจแหล่งเรียนรู้     
2) จดัท าเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ 3) จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4) ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรูปทั้งในและนอกโรงเรียน 
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7.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ มีแนวทางการ
ปฏิบติั คือ 1) จดัระบบนิเทศงานวิชาการ 2) ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ 3) ประเมินผลการ
จดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 4) ติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

8. การแนะแนว มีแนวทางการปฏิบติั คือ 1) จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและ
วชิาชีพในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
2) ด าเนินการแนะแนวการศึกษาดว้ยความร่วมมือของครูทุกคน 3) ติดตามและประเมินผลการจดั
กระบวนการแนะแนวการศึกษา 4) ประสานความร่วมมือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการแนะแนว
กบัเครือข่ายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา มีแนวปฏิบติั คือ 1) จดัระบบ
องค์กรให้รองรับการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัเป้าหมายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
3) วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมาย 4) ด าเนินการพฒันางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มีแนวทางปฏิบติั คือ 1) ส ารวจความ
ตอ้งการในชุมชน 2) จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิดเพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาการ 

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนมี
แนวทางปฏิบติั คือ 1) ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 2) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัองคก์รต่างๆ 

12. ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องคก์รและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 1) ส ารวจความตอ้งการในการรับการสนบัสนุนดา้นวิชาการ 2) ส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาวชิาการ 3) จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา 

การพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี  11  เน้นยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยค านึงถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
เน่ืองจากประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงในสมาคมอาเซียน จึงตอ้งพฒันาการศึกษาเป็นกลไกหลกั
ในการก้าวสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 15 เม่ือ            
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24 ตุลาคม 2552 ไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการศึกษาภายในปี 2558 คือ การเผยแพร่ความรู้
และเจตคติท่ีดีเก่ียวกับอาเซียน การพฒันาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การพฒันา
มาตรฐานการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน และพฒันาเยาวชนเพื่อ
เป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยงัด าเนินงาน
เปิดเสรีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยจดัท ายทุธศาสตร์อุดมศึกษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 คือ พฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน : 
Education Hub (รายงานประจ าปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.115-117) นบัเป็นการปฏิรูป
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เน้นความเป็นเลิศทั้งระบบ 
(ส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน, 2552) แนวทางการบริหารโรงเรียนในปัจจุบนัให้ความส าคญั
กบัการพฒันาความเป็นเลิศของโรงเรียน จึงเกิดแนวคิดโรงเรียนคุณภาพข้ึน (ธีระ รุญเจริญ, 2550, 
น.145) 

Baumgart (1987) กล่าววา่ คุณภาพ หมายถึง ความตรงตามลกัษณะเฉพาะและมาตรฐาน
ในการใชป้ระโยชน์ขององค์กรในดา้นการศึกษามกัพิจารณาคุณภาพในลกัษณะประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน ความสามารถในการแกปั้ญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
ส่ิงท่ีจะท าให้มีคุณภาพ คือ การปรับปรุงการเรียนการสอน ส่วน กรีน (Green, 1992) กล่าวว่า 
คุณภาพ หมายถึง ความเป็นเลิศหรือ ระดบัความเป็นเลิศ อนัเป็นลกัษณะพิเศษสูงเป็นท่ียอมรับใน
เชิงสากล มีลกัษณะความดีท่ีตอ้งการน่าพอใจ 

“ความเป็นเลิศ” (Excellence) ตามพจนานุกรมของ Webster ให้ความหมายว่า ส่ิงท่ีดี
ท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด หรือ การกระท าท่ีมีคุณภาพสูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป ส่วน 
“คุณภาพ” (Quality) หมายถึง ลกัษณะดี ลกัษณะท่ีน่าพึงพอใจ หรือ ระดบัของความเป็นเลิศ ดงันั้น 
ค าว่า “ความเป็นเลิศ” และค าว่า “คุณภาพ” มกัใช้แทนกนัได้และนิยมใช้มากด้านการศึกษาใน
ปัจจุบนั แต่ส่วนมากกล่าวถึงความเป็นเลิศมากกวา่ (Lacobi, Astin & Ayala, 1987) 

มาร์คสั (Marcus, 1983) เห็นวา่ “ความเป็นเลิศทางวชิาการ” หรือ “คุณภาพ”ของสถาบนั
จะบรรลุถึงความมีคุณภาพนั้น มิไดเ้กิดจากองค์การภายนอกหรือรัฐมารับรองวิทยฐานะเพียงอยา่ง
เดียว แต่ควรเกิดจากการควบคุมภายในสถาบนั ซ่ึงสามารถท าให้เกิดข้ึนโดยการศึกษาหรือประเมิน
หรือควบคุมตนเอง (SelF-Study or Self - regulation) ทุกสถาบนัจึงควรมีระบบประเมินตนเองอยา่ง
มีประสิทธิผล มุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา ระบบประเมินตนเองน้ีประกอบดว้ย 1) มีการช้ีแจง ภารกิจ 
(Mission) เป้าหมาย (Goal) และวตัถุประสงค์ (Objective) ของสถาบนั 2) มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผูเ้รียน (Outcome) 3) มีการประเมินหลกัสูตรว่าสามารถสร้างผลิตผล คือ ผูเ้รียน
ให้มีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 4) มีการประเมินความพร้อมของทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการ
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จดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 5) มีการตรวจสอบกระบวนการวางแผนและ
วนิิจฉยัสั่งการ 6) มีการแปรผลการประเมินเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการโดยลดจุดอ่อนและเพิ่มจุด
แขง็ในการพฒันาการบริหาร 

รูช และ บาเกอร์ (Roueche & Baker, 1987) ไดเ้สนอรูปแบบความเป็นเลิศของวิทยาลยั
ชุมชน ซ่ึงมีตวับ่งช้ีความเป็นเลิศ ดงัน้ี 

1.  บรรยากาศขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.1  ภาวะผูน้ า (Leadership) ท่ี 1) ท าให้เพื่อนร่วมงานเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร

เช่ือมัน่ในคณะครูและบุคลากร 2) คณาจารยแ์ละบุคลากรรู้สึกวา่สามารถปรึกษาปัญหากบัผูบ้ริหาร
ได้เสมอ 3) ผูบ้ริหารได้ขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานคือ คณะครูและบุคลากรแล้วน าความคิด
เหล่านั้นไปใช้ 4) มีการปรับปรุงและพฒันาทกัษะการสอนและอ่ืนๆ แก่คณาจารยส์ม ่าเสมอ 5) มี
ลกัษณะผูน้ าท่ีช่วยเหลือสนบัสนุน (Supportive Behavior) 

 1.2  การวนิิจฉยัสั่งการ (Decision-Making) ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพใน
การท างาน 3) การมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายในการท างาน 

 1.3  แรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วย 1) มีการสนับสนุนให้เกิดความคิดใน
การสร้างนวตักรรม 2) มีการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาวิชาชีพ 3) มีการสนบัสนุนให้ด าเนินงาน
ตามความมุ่งหมายของสถาบนั 4) มีความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงาน 5) มีความร่วมมือกนัภายใน
หน่วยงาน 

 1.4  การติดต่อส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ
และถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉยัสั่งการท่ีดี 2) มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 3) รับรู้ขอ้มูลท่ีมี
คุณภาพ 

 1.5  รางวลั (Reward) การให้รางว ัลมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศขององค์การ 
เน่ืองจากก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในผลส าเร็จ การให้รางวลัประกอบดว้ย การให้รางวลัแก่นกัศึกษา 
การใหร้างวลัแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดีเด่น การใหร้างวลัแก่อาจารยท่ี์มีการสอนดีเลิศ 

2.  การสอนท่ีดีเลิศ ซ่ึงมีเกณฑใ์นการปฏิบติั ดงัน้ี 
 2.1  ด้านแรงจูงใจ มีดชันีบ่งความเป็นเลิศ โดยมีความมุ่งมัน่ต่อการสอนอย่างมี

ความสุข มีเป้าหมายของตนเอง มีการรับรู้และสอนแบบบูรณาการ เพื่อเช่ือมโยงความรู้ในห้องเรียน
กบัชีวิตจริง ท าให้การเรียนมีความหมายและมีประโยชน์มากข้ึน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็น
ปรนยัในการประเมินผลผูเ้รียน ยติุธรรม และรับฟังเหตุผลของผูเ้รียน 
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 2.2  ด้านทกัษะเชาวน์ปัญญา ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลซ่ึงตอ้งใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการเตรียมการสอนและจดัเตรียมห้องเรียนเป็นอยา่งดี โดยให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-Centered) 

 2.3  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ตระหนกัถึงความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
3.  ระบบท่ีก่อให้เกิดความเป็นเลิศ (Systems for Success) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์

ความมุ่งหมายของสถาบนั การปฏิรูปหลกัสูตร การพฒันาผูเ้รียนและทรัพยากรทางการศึกษา 
สรุปว่า “ความเป็นเลิศทางการศึกษา” หมายถึง คุณภาพสูงสุดหรือสมบูรณ์ท่ีสุดใน

สาขานั้นๆ หรือความสามารถทางวิชาการของครูและนักเรียนในระดบัท่ีมีคุณภาพสูงสุด  ทั้งน้ี 
ค  านึงถึงคุณลักษณะหรือองค์ประกอบและระดับของความเป็นเลิศ  รวมถึงสภาพแวดล้อมของ
สถาบนั และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นเลิศดว้ย 

นอกจากน้ี ส านักงานนโยบายและแผน สภาการศึกษาแห่งชาติ 2546 กล่าวถึงการ
ประเมินผลเพื่อความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldridge National 
Quality Award: MBNQA) อนัเป็นแนวคิดการบริหารจดัการองคก์รตามมาตรฐานสากล เป็นรางวลั
ท่ีน าแนวคิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM) ท่ีใชใ้นการประเมิน
องคก์ารและเป็นเกณฑใ์นการพิจารณารางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบัรางวลัเดมม่ิง
ของญ่ีปุ่น ส าหรับรางวลั Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) นั้น สหรัฐอเมริกา
ไดต้ราเป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพื่อมอบให้แก่องค์การท่ีประสบความส าเร็จ    
ดียิ่งในแต่ละปี (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545) โดยมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริม/ยกระดับ 
ความสามารถในการบริหารจดัการ อนัจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และเป็นผลดีต่อ
องคก์ารดว้ย ประโยชน์หรือความส าคญัของ  Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) 
มี 3 ประการ คือ 1) ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินการ ความสามารถ และผลการด าเนินงานเป็นท่ี
ยอมรับ ท าให้เกิดการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม 2) กระตุน้ให้มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล
วิธีการปฏิบติัสู่ความเป็นเลิศระหว่างองค์การ 3) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ในการจดัการผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร อนัเป็นแนวทางในการวางแผน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาท่ีน าเกณฑ์การจดัการศึกษาตามรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA) ไปพฒันาโรงเรียนและ
ประสบความส าเร็จในการพฒันาความเป็นเลิศของโรงเรียน คือ โรงเรียนเพิลริเวอร์ (Pearl River 
School District) รัฐนิวยอร์ค และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน รัฐวิสคอนซิน ทั้ งสองโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง ต่อมา ประเทศอ่ืนๆ ได้น าแนวคิดน้ีไปใช้แล้วประสบ
ความส าเร็จ เช่น สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และไทย 
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ส าหรับประเทศไทยน ามาปรับใช้ในการศึกษา เรียก เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) โดยส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ภายใตก้าร
บริหารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือ เผยแพร่ 
สนบัสนุน ผลกัดนัองค์กรต่างๆ ให้น ารางวลัน้ีไปพฒันาศกัยภาพระบบการบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนื (โชติช่วง พนัธุเวส, 2551, น.117) ทั้งน้ี การท่ีจะบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 
จ าเป็นตอ้งพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนคุณภาพ (quality school) 

แนวคิดโรงเรียนคุณภาพ ประกอบดว้ย 14 องคป์ระกอบ 1. สภาพแวดลอ้มภายนอก 
โรงเรียนดี 2. ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 3. ลกัษณะโรงเรียนได้มาตรฐาน        
4. หลกัสูตรเหมาะสมกบัโรงเรียนและทอ้งถ่ิน 5. ส่ือ/เทคโนโลยทีนัสมยั 6. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
หลากหลาย 7. งบประมาณเนน้ผลงาน 8. กระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 9. จดับรรยากาศ
การเรียนรู้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน 10. การบริหารจดัการดีโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 11. การประกนั
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 12. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐาน 13.  โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของ
ชุมชน 14. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,แนวทางการบริหารและการพฒันาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ พ.ศ.
2547, น.13) ซ่ึงสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (2552-
2559) ท่ีมุ่งพฒันาคนรอบดา้น เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) โรงเรียนคุณภาพจึงตอ้งจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อผูเ้รียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ทั้งจดัการวดั 
การประเมินผลตามสภาพจริง จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลกัสูตรให้เหมาะกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน การประกนัคุณภาพการศึกษา          
(ธีระ รุญเจริญ, 2552, น.4) ผลงานวิจยัของ นงลกัษณ์ เรือนทอง (2552) ท่ีศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  พบว่า  ความเป็นมืออาชีพของผู ้บริหาร  ครู ต้องเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างแทจ้ริง มีความเช่ียวชาญ และมีความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัเพื่อให้
โรงเรียนประสบผลส าเร็จ ส่วนผลการวิจยัของ Edmonds (2006, p.22) พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ มีทกัษะพิ้นฐาน สภาพแวดล้อมโรงเรียน สะอาด เรียบร้อยและปลอดภยั ครูและ
นักเรียนมีความคาดหวงัสูง มีการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง จัดเป็น
คุณลกัษณะผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงจะน าไปสู่ความมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Autin 
and Reynolds (2008, p.76) ท่ีศึกษเร่ือง การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนต้องมีภาวะผูน้ าในการบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ  และผลงานวิจัยของ 
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Sammonds Hillman and Mortimore (2008, p.13) ท่ีศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลถึงความส าเร็จหรือ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 

เกณฑ์ความเป็นเลิศในการด าเนินงานดา้นการศึกษา (Education Performance Criteria 
Excellence) ถูกก าหนดข้ึนคร้ังแรก ปี ค.ศ.1999 เน่ืองจากผูก่้อตั้งรางวลั MBNQA เห็นความส าคญั
ของการพฒันาการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประชากรและส่งผลอยา่งยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศ (Baldridge National Quality Program, 2002 อา้งถึงใน สมนึก ทองเอ่ียมและคณะ, 2546,  
pp.19-20) ดงันั้น การแบ่งปันความรู้เร่ืองการจดัการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จย่อมมีผลต่อการ
พฒันาสถานศึกษา ต่อมา ปี 2001-2002 ได้ปรับปรุงและพฒันาโดยน าแนวคิดเชิงระบบมาเป็น
แนวทางในการประเมินดว้ย และสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National 
Institute of Standards and Technology : NIST) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินโครงการคุณภาพแห่งชาติ
กล่าวว่า “เกณฑ์ความเป็นเลิศในการด าเนินงานด้านการศึกษา เป็นกรอบท่ีช่วยให้หลกัการของ
ระบบคุณภาพกบัการปฏิบติัจริงในสถานศึกษาผสมผสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ก่อให้เกิดการปรับปรุง
ทั้ งคุณภาพและผลิตภาพทั้ งสถานศึกษา และสามารถยกระดับการแข่งขันของตนเอง โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคญั 3 ประการ คือ 1) เพื่อมอบคุณค่าท่ีไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอแก่ผูเ้รียน 2) เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถทั้ งสถานศึกษา 3) มีการเรียนรู้รร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากบับุคคล 

ประเด็นส าคญัในการพิจารณาเกณฑ์ของความเป็นเลิศ หรือองค์ประกอบหลกัในการ
ตรวจสอบความเป็นเลิศในการด าเนินงานด้านการศึกษา มีองค์ประกอบ 7 ดา้น คือ 1) ภาวะผูน้ า
(Leadership) 2) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การให้ความส าคญักบัผูเ้รียน,ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและตลาด (Student. Stakeholder and Market Focus) 4) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 
(Information and Analysis) 5) การให้ความส าคญัแก่บุคคลและหน่วยงานยอ่ย (Faculty and Staff) 
6) การบริหารกระบวนการ (Process Management) 7) ผลการด าเนินงาน (Organizational Perfor-
mance Result) 

ประเด็นส าคญัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนั้น สุณิสา เศษธะ
พานิช (2546) อธิบายวา่ 

1.  ภาวะผูน้ า หมายถึง การตรวจสอบวา่ผูน้ าระดบัสูงใช้วิธีการในการก าหนดค่านิยม 
ทิศทาง และความคาดหวงัในการด าเนินงานในสถานศึกษา รวมทั้ง วธีิการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะและการสนบัสนุนชุมชน โดยพิจารณา 2 ประเด็นน้ีเป็นหลกั 

2.  การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการในการพฒันาและการ
เลือกจุดประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ รวมทั้งวดัความกา้วหนา้ดว้ย พิจารณาจาก 
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 2.1  การพฒันากลยุทธ์ อนัหมายถึง วิธีการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษารวมทั้ง
ระบุความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง และการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนั 

 2.2  การปรับกลยุทธ์มาปฏิบติั หมายถึง วิธีการท่ีสถานศึกษาแปลงกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบติั รวมทั้งสรุปตวับ่งช้ีการด าเนินงานในปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต 

3.  การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และตลาด หมายถึง การตรวจสอบ
วิธีการท่ีสถานศึกษาใช้ในการระบุขอ้ก าหนด ความคาดหวงั ความรับผิดชอบของผูเ้รียน รวมทั้ง 
วิธีการท่ีใชร้ะบุความสัมพนัธ์และการตอบสนองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนการบริหารจดัการท่ี
เป็นเลิศ พิจารณาจาก 

 3.1  ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งใช้ในการศึกษาคน้ควา้และใช้ในการ
ท างาน รวมทั้งวธีิคน้หาขอ้มูล และการน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ 

 3.2  ความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของผูเ้รียน และวธีิการระบุความพึงพอใจ 
4.  สารสนเทศและการวิเคราะห์ หมายถึงการตรวจสอบการจดัการสารสนเทศและ

ระบบในการจดัสมรรถนะ (Compretency) การด าเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งวิธีการท่ีใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล พิจารณาจาก 

 4.1  การวิเคราะห์การปฏิบติังาน หมายถึง วิธีการท่ีใช้วดั วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และปรับปรุงการปฏิบติังาน 

 4.2  การจดัการสารสนเทศ หมายถึง วิธีท่ีใชใ้นการจดัให้มีขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
มีคุณภาพ และสะดวกต่อการใชง้าน 

5.  การให้ความส าคญักบับุคลากร หน่วยงานยอ่ย หมายถึง การตรวจสอบวิธีการจูงใจ
เพื่อให้บุคลากรพัฒนาและใช้ศักยภาพให้เต็มท่ีในการท างาน  รวมทั้ งวิ ธีการสร้างเสริม
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความกา้วหนา้ของบุคลากรและหน่วยงานยอ่ย พิจารณาจาก 

 5.1  ระบบงาน หมายถึง วิธีการเก่ียวกบังาน ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ การจูงใจ
และการท าใหเ้กิดความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 

 5.2  การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน หมายถึง วิธีการอบรมท่ี
สนับสนุนการท างานท่ีบรรลุจุดประสงค์ รวมทั้ง การสร้างความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ
ท างาน 

 5.3  ความพึงพอใจในความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากรและหน่วยงาน หมายถึง วิธีการ
ดูแลสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
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6.  การบริหารกระบวนการ หมายถึง การตรวจสอบประเด็นส าคญัของการบริหาร
กระบวนการสถานศึกษา ตั้ งแต่การออกแบบ การจดัการศึกษาท่ีเน้นการเรียนและการบริหาร
นกัเรียน พิจารณาจาก 

 6.1  วธีิการจดักระบวนการ  หลกัการออกแบบและการจดัการศึกษา 
 6.2  วธีิการจดัการในการบริหารนกัเรียน 
 6.3  หลกัการสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
7.  ผลการด าเนินงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานระดบัปฏิบติังานเม่ือ

เทียบกบัคู่แข่ง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเคียงกนั พิจารณาจาก 
 7.1  สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มนักเรียน รวมทั้ ง

เปรียบเทียบขอ้มูลกบัคู่แข่ง 
 7.2  สรุปผลการให้ความส าคญักบันกัเรียน รวมทั้งความพีงพอใจจ าแนกตามกลุ่ม 

รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลกบัคู่แข่ง 
 7.3  สรุปผลงานงบประมาณการเงิน  จ าแนกตามกลุ่มท่ี เหมาะสม รวมทั้ ง

เปรียบเทียบขอ้มุลท่ีเหมาะสมดว้ย 
 7.4  สรุปผลงานด้านบุคลากร รวมถึงความเป็นอยู่ ความพึงพอใจ การพฒันา

ระบบงานจ าแนกผลงาน รวมทั้งเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 7.5  สรุปผลการด าเนินงานท่ีท าใหมี้โอกาสเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ รวมทั้ง

เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี ดวงใจ ช่วยตระกลู (2554) ยงักล่าวถึง ความเป็นเลิศของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ไว ้ดงัน้ี 
1.  ลกัษณะโรงเรียนเป็นเลิศ 
 1.1  โรงเรียนท่ีดีตอ้งลงมือปฏิบติัเพื่อจะหาขอ้เท็จจริงท่ีจะเกิดข้ึน เป็นการทดลอง

แลว้จึงแกไ้ขจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึน 
 1.2  ครูต้องสร้างศรัทธา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และออกแบบการสอนท่ี

ทนัสมยั ใหม่เสมอ 
 1.3  โรงเรียนท่ีน าสมยัตอ้งสร้างผูน้ าในทุกระดบั ครูทุกคนตอ้งมีอิสระในการคิด

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ มัน่ใจในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
 1.4  การสร้างขวญัและก าลงัใจ เป็นบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารในโรงเรียน ตอ้ง

ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมกบัครูทุกคนในทุกระดบั การเคารพบุคคลเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การท า
ประโยชน์แก่โรงเรียนและบริการดา้นการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 1.5  การสร้างค่านิยม โรงเรียนตอ้งสร้างค่านิยมในการปฏิบติัอย่างชัดเจน และ
จ าเป็นต้องตรวจสอบค่านิยมรวมกันนั้น มีความส าคญัมากกว่าเทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ 
มากมาย 

 1.6  การยืดหยุ่น โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีความยืดหยุ่น คล่องตวั มีการ
ผสมผสานของการกระจายอ านาจสู่ส่วนกลางอยา่งเหมาะสม คือ นโยบายตอ้งเป็นส่วนกลาง แต่การ
ปฏิบติัยอ่มมีความหลากหลายตามบุคคลท่ีท างาน 

 1.7  โรงเรียนเป็นเสมือนบา้นท่ีให้ ความสุข ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภยั
และความมัน่ใจ เม่ือนกัเรียนจบไปแลว้สามารถน าความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เป็น
พลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 

 1.8  โรงเรียนตอ้งใช้รูปแบบเรียบง่ายเพื่อให้พฒันางานได้คล่องตวั โดยเร่ิมจาก      
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้รูพฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 

ดังนั้ น โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ คือ โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานเฉพาะของโรงเรียนนั้นๆ ทั้งน้ี โรงเรียนนั้นๆ ตอ้งมีการวเิคราะห์งานมาแลว้เป็นอยา่งดี จึง
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนของตนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน การมองความเป็น
เลิศท่ีแทจ้ริงนั้น คือ การแข่งขนักบัเป้าหมายของตนเอง 

2.  การสร้างความเป็นเลิศ 
การสร้างความเป็นเลิศในโรงเรียนจัดเป็นบทบาทผู้บริหารโดยตรง ซ่ึงผูบ้ริหาร

โรงเรียนต้องมมีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญ 6 ประการ ประการแรก มีความคิดสร้างสรรค์ ลึกซ้ึง 
ประการท่ีสอง มีความรู้สึกไว ประการท่ีสาม มองการณ์ไกล ประการท่ีส่ี เปล่ียนแปลงได ้ประการท่ี
หา้ มุ่งมัน่ ประการท่ีหก อดทน 

ในการสร้างความเป็นเลิศนั้น มีหลกัการสร้างความเป็นเลิศสรุปได ้ดงัน้ี 
2.1  มีการศึกษาความตอ้งการและความจ าเป็นของนกัเรียน สังคมในโรงเรียน 
2.2  มีการวิเคราะห์ความสามารถของโรงเรียน ศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของบุคลากร และ

เลือกแนวปฏิบติังานท่ีทา้ทายความสามารถของบุคลากรเพื่อใหมี้การพฒันาอยูเ่สมอ 
2.3  ต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรร่วมกันผลิตผลงานท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี 

ผูบ้ริหารตอ้งใชท้กัษะ ในการตั้งค  าถามท่ีถูกตอ้งเพื่อใหบุ้คลากรประเมินตนเองอยูเ่สมอ 
2.4  ตอ้งมุ่งมัน่ท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบ้ริหารจึงตอ้งมี

บทบาทแสดงความมุ่งมัน่เป็นตวัอยา่ง 
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2.5  ต้องมีการปรับปรุงอยู่ เสมอเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอย่างถาวร เพื่ อ
คุณประโยชน์ ในการพฒันาอยา่งถาวร และผูบ้ริหารตอ้งพยายามโนม้นา้วใหค้รูผลิตผลงานท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2.6  ตอ้งมีความอดทน เพื่อรอผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติั เม่ือมีปัญหาตอ้งเอาอุปสรรค
มาเป็นอุปกรณ์ในการแกปั้ญหา 

2.7  ตอ้งเนน้ท่ีผลงาน ให้ขวญัก าลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชยบุคคลท่ีมีผลงานตามท่ีระบุไวใ้น
ความคาดหมายของโรงเรียน 

สรุปว่า การสร้างความเป็นเลิศของโรงเรียน สามารถท าไดทุ้กโรงเรียนและทุกระดบั
ข้ึนอยูก่บั "ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทุกคนท่ีจะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคหรือแกปั้ญหา เพื่อพฒันาคน พฒันา
งาน และบรรยากาศภายในโรงเรียน และก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการท างานร่วมกนั” 

3.  การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศเป็นผลดีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การจดัการดี มีระบบ 

และมีประสิทธิภาพ ผูร่้วมงานขยนัขนัแข็ง มีความสุข เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน 
และผลงานท่ีปรากฏ มีผลดีต่อบุคลากรทุกคน มีผลดีต่อโรงเรียน ต่อสังคม ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจผูท่ี้
ไดรั้บผลงาน มีลกัษณะความเป็นเลิศ 6 ประการ คือ 

3.1  ผลงานท่ีมีความเป็นเลิศ คือ ผลงานท่ีสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรวางเป้าหมายร่วมกนัว่าตอ้งการผลงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายอยา่งไร แลว้แปลงภาพนามธรรมเป็นรูปธรรมท่ีวดัผลได ้(Specification) 

3.2 ผูบ้ริหารมีความเป็นเลิศ ในการท างานร่วมกนันั้น ผูน้  าตอ้งมีความกระจ่างชดัเร่ือง
เป้าหมายและการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า (Leadership) ลกัษณะ
ผูน้ าท่ีดีนั้น นอกจาก เป็นคนดีในสายตาผูร่้วมงานแลว้ จ าเป็นตอ้งมี ลกัษณะความเป็นครู อาจารย ์
(Teacher) ของผู ้ร่วมงาน ต้องสามารถ วางตัวบุคคลและพัฒนาความสามารถ (Coach) ของ
ผูร่้วมงาน และตอ้งมีลกัษณะเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ให้กบัผูร่้วมงาน รวมถึงการจดั
สวสัดิการ การบ ารุงขวญัก าลงัใจของผูร่้วมงาน ท่ีส าคญัท่ีสุดของผูน้ าท่ีดี คือ ไม่มีลกัษณะผูเ้ผด็จ
การทางความคิดหรือเป็นผูค้อยสั่งการเท่านั้น 

3.3  ผูบ้ริหารเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจาก กระจ่างชดัเร่ือง
เป้าหมายแลว้ จ าเป็นตอ้งน าเป้าหมายลงสู่การปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร
ตอ้งเป็นท่ีรักและศรัทธาของผูร่้วมงาน ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้รียน ยอมรับนบัถือผูอ่ื้นหรือให้
เกียรติผูร่้วมงาน 
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3.4  ระบบงานมีความเป็นเลิศ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่ไป
กบัแนวคิดในสายบริหาร (Line) สายวชิาการ (Staff) และกระบวนการท างานร่วมกนั 

3.5  กระบวนการท่ีมีความเป็นเลิศ อนัประกอบดว้ย 1) กระบวนการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การจดับรรยากาสการเรียนการสอนเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน จดัการเรียนการ
สอนให้เกิดความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นการปฏิบติั การคิดหาเหตุผล 2) กระบวนการบริหารจดัการท่ีมี
ความเป็นเลิศ คือ การบริหารจดัการท่ีดี เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 3) กระบวนการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพ คือ           
มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ มีการประสานงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่งเสริมการวิจยัเพื่อ
พฒันา 

3.6  เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความเป็นเลิศ ทั้ง เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและส่ืออ่ืนๆ โดย
ผลิตความรู้ใหม่ ประยกุตใ์ชค้วามรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ และพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 

สรุปไดว้า่ ในการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศทั้งหกประการนั้น เป็นส่ิงส าคญั แต่ส่ิงท่ี
จ  าเป็น คือ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนดี เป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
รู้จกัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตวัใชอ้งคป์ระกอบแห่งความเป็นเลิศในการบริหารงาน 

ไครเยอร์  (Cryer, 1993)  ให้นิยามว่า  คุณภาพ  หมายถึงผลรวมของคุณลักษณะและ
คุณสมบติัของผลผลิต ได้แก่ ผูจ้บการศึกษา ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสนองความ
ตอ้งการในระดบัท่ีน่าพอใจ และหลากหลายตามท่ีก าหนดไว ้

สรุปได้ว่า คุณภาพ หมายถึง ความเป็นเลิศ หรือระดับความเป็นเลิศอนัเป็นลักษณะ
พิเศษสูงเป็นท่ียอมรับในเชิงสากล ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เดวดิ คอป (David Kolb อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมัน่, 2543) เสนอวา่ 
รูปแบบการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพนั้น เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ (Conception) และ
กระบวนการจัดข้อมูล  (Processing) โดยกระบวนการเรียนรู้มีผลจากวิธีการท่ีบุคคลรับรู้ มี
กระบวนการจดัขอ้มูลท่ีรับรู้ซ่ึงวิธีการท่ีบุคคลรับรู้มี 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ตรง และความคิด
รวบยอดท่ีเป็นรูปธรรม ทั้ งน้ีกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการลงมือปฏิบัติ  (Active 
experimentation) หรือผ่านกระบวนการสังเกต และไตร่ตรอง (Reflective observation) ซ่ึงน่าจะ
ไดรั้บแนวคิด การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) ของ จอห์น ดิวอ้ี 

องค์ประกอบทีแ่สดงคุณลกัษณะโรงเรียนทีม่ีคุณภาพตาม 
แนวคิดของ ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenberg & Ornstein, 2004) ประกอบดว้ย 
 

DPU



109 

1. การจดักลุ่มท่ีมีความหลากหลาย 
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. ความคาดหวงัในความส าเร็จสูง 
4. การตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน 
5. ใหค้วามส าคญัของการเรียนรู้กบัปฏิบติั 
6. หลกัสูตรในการเรียนการสอน 
7. การประเมินผลจากสภาพจริง 
8. อุปกรณ์เทคโนโลยี 
9. การจดัเวลาสนบัสนุนการเรียนรู้ 
10. การสอนท่ีหลากหลาย 
องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเพือ่พฒันาให้มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศ 
ตามประกาศคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 เร่ือง กรอบ

หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2551 นั้น ไดป้ระกาศนโยบาย Excellent Schools เพื่อให้โรงเรียนใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการ
พฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเยาวชนไทยท่ีเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียนรู้ การคิด การปฏิบติั และคุณธรรม/จริยธรรม โดยขบัเคล่ือนทั้ง
ผูบ้ริหาร ครู ส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้รียน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552) ในท่ีน้ีขอกล่าวเฉพาะดา้นผูบ้ริหาร 
ครู ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการศึกษาเท่านั้น 

นิยาม 
“ความเป็นเลิศ” (Excellence) นั้น พจนานุกรม Webster ให้ความหมายว่า ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

สมบูรณ์ท่ีสุด หรือการกระท าท่ีมีคุณภาพสูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป ส่วน “คุณภาพ” 
(Quality) แปลว่า ลกัษณะความดี ลกัษณะท่ีตอ้งการ หรือ ระดบัความเป็นเลิศ ดงันั้น ค าว่า “ความ
เป็นเลิศ” กบั ค าว่า “คุณภาพ” จึงมกัใช้แทนท่ีกนัได ้และนิยมใช้กนัมากด้านการศึกษา แต่มกัใช ้
“ความเป็นเลิศ” มากกวา่ (Jacobi, Astin & Ayala, 1987) 

มาร์คสั (Marcus, 1983) เห็นวา่ ความเป็นเลิศทางวิชาการหรือคุณภาพของสถาบนัมิได้
เกิดจาก องคก์ารภายนอก หรือรัฐมารับรองวิทยฐานะเพียงอยา่งเดียว แต่เกิดจากการควบคุมภายใน
โดยการศึกษา หรือประเมินตนเอง (Self-Study or Self -regulation) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ช้ีแจงภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) วตัถุประสงค์ (Objective) มีการประเมิน
ผลิตผล (Outcome) พนัธกิจ 
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โรงเรียนท่ีเป็นเลิศ (Excellent Schools) หมายถึง โรงเรียนท่ีมีสังคม บรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยาการเอ้ืออ านวยต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสามารถในการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั อนัส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
หลกับรรลุหรือสูงกวา่มาตรฐานท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ก าหนด โดย
มีความรู้ ความคิดท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งยงัมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีทกัษะและความรับผิดชอบในการท างาน การใช้ชีวิตใน
สังคม ใฝ่เรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต เป็นโรงเรียนท่ีสามารถจดัการศึกษาได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและผูป้ระกอบการ 

ผลการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ) พบวา่ 1) สภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเปล่ียนแปลงในสภาพศึกษา
ของ บาร์โทล (Bartol, 1998) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาดา้นโครงสร้างองคก์รหรือ
ออกแบบงานใหม่ มีการปรับกระบวนการท างานโดยใช้เทคโนโลยี และพฒันาคนด้านทศันคติ 
ความคาดหวงั การรับรู้ และการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของบุคลากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศานิตย ์เชยชุ่ม (2543) เร่ือง แนวทางการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบวา่ 
การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตอ้งบริหารงานดา้นโครงสร้างเป็นอนัดบัแรก ส่วนผลการศึกษา
ปัญหาการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ือง       
สภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ 
รุญเจริญ, 2545) ซ่ึงพบว่า การบริหารและการจัดการศึกษามีปัญหาด้านงบประมาณ และอาคาร
สถานท่ี นอกจากน้ีมีงานวจิยัของ รัตนาวดี จนัทร์น ้ าใส (2552) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงในองค์การของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือองค์การมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี และเป้าหมายการด าเนินงานของผูบ้ริหารอนัจะส่งผลต่อต่อพฤติกรรม
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 2) ผลการพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาของรัฐ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิสุทธ์ิ วิจิตรพชัราภรณ์ (2547) เร่ืองการ
พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีพบวา่ ยทุธศาตร์การด าเนินงานสู่ผลส าเร็จของการจดัการศึกษาแบบ
กระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆ คือ ดา้นการมีส่วน
ร่วม การมอบหมายงาน การพฒันาบุคลากร การก ากบัติดตามงาน การใช้เทคโนโลยี การระดม
ทรัพยากร การประสานงาน การบูรณาการ และการบริหารท่ีเนน้คุณภาพทั้งองคก์ร 
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เป้าหมายในมิติผู้บริหาร 
ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
1.  มีความรอบรู้เชิงศิลปวิทยาการนอกเหนือจากความรู้ดา้นการบริหารจดัการท่ีเน้น

โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การปฏิรูปการเรียนรู้ การประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีความรอบรู้ 
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

2.  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้/คดัสรร/สร้างความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  มีทกัษะในการใชแ้ละจดัการความรู้ 
4.  มีทกัษะในการใชภ้าษาพื่อการส่ือสาร 
ด้านการคิด (Thinking) 
1.  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถ

ก าหนด/พฒันา 
2.  มีความสามารถในการสะทอ้น (Self - Reflection) การจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
ด้านการปฏิบัติ (Doing) 
1.  สามารถน าวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก การ

วางแผนกลยุทธ์ การจดัสรรทรัพยากร การจดัการ การสร้างทีมงาน ระบบติดตาม ประเมินผล การ
ใหข้วญัก าลงัใจ และการจดัโครงสร้างขององคก์ร 

2.  มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเน้นโรงเรียนเป็นฐาน  (School Based 
Manangement) การปฏิรูปการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.  มีความสามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการกระตุน้การคิดระดบัสูงของครูและ
บุคลากร 

4.  มีความสามารถในการพฒันาครูและบุคลากรในการท างานร่วมกนั 
5.  มีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงบวก 
6.  ใหค้วามส าคญักบัการท างานร่วมกบั พ่อแม่ ผูป้กครอง และหน่วยงานอ่ืนเพื่อความ

เป็นเลิศแบบองคร์วม 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (Moral/Ethic) 
1.  มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างด้านความมีวินัย ความพอเพียง มีจิตสาธารณะและมี

ความเป็นไทย 
2.  กลา้เส่ียง (Risk Taking) และกลา้หาญทางจริยธรรม 
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เป้าหมายในมิติของครู 
ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
1.  มีความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน (Content Expert) มีเทคนิคการสอนหลากหลาย 

(Learning and Teaching Methods) และมีความฉลาดเชิงอารมณ์ (EQ) คือ เขา้ใจตนเอง และ
สภาพแวดลอ้ม 

2.  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ คดัสรร สร้างความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  มีทกัษะในการใชแ้ละจดัการความรู้ 
4.  มีทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
ด้านการคิด (Thinking) 
1.  มีความสามารถตั้งค  าถาม คิดสถานการณ์ท่ีกระตุน้การคิดในระดบัสูง 
2.  มีความสามารถในการสะทอ้น (Self - Reflection) การจดัการเรียนรู้ของตนเองได ้

 ด้านการปฏิบัติ (Doing) 
1.  มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร และออกแบบกสนเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐาน 
2.  มีความสามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนและจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(Differentiate Instruction) รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง 
3.  มีความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนให้ มีวินยั มีความพอเพียง มีจิตสาธารณะ มี

ความเป็นไทย 
4.  มีความสามารถบริหารจดัการหอ้งเรียน (Classroom Management) 
5.  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลและใชป้ระกอบการ

จดัการเรียน 
6.  มีความสามารถในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ และนวตักรรมการเรียนรู้ 
7.  มีความสามารถในการให้ค  าแนะน าและเป็นพี่เล้ียงในการลงมือท าหรือปฏิบัติ 

(Coach & Mentoring) 
8.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาการสอนของตน 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (Moral /Ethic) 
1.  มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน 
2.  มีพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งดา้นวนิยั ความทพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย 
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เป้าหมายในมิติสภาพแวดล้อม 
ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2.  บริหารจดัการทรัพยากรในการจดัการเรียนรู้แบบพอเพียงและทนัสมยั 
3.  สภาพอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แข็งแรงมัน่คง บริเวณโรงเรียนมี

ความปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
ด้านการคิด (Thinking)มีบรรยากาศเสริมวินยัเชิงบวกทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อ

กระตุน้การคิดของบุคลากร ผูเ้รียน และผูป้กครอง 
ด้านการปฏิบัติ (Doing) 
1.  เสริมสร้างวนิยัเชิงบวก 
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัปฏิบติั (Community of Practice) 
3.  เป็นแหล่งท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร ผู ้เรียน 

ผูป้กครอง 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ( Moral/ Ethic) 
มีบรรยากาศของความใส่ใจความรู้สึก (Caring) ของผูร่้วมงาน มีความช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั (Supportive Community) 
คุณภาพนักเรียนตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะด้าน ความเก่ง ความดี และมีความสุขอันเป็น

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู้,  2543)  ซ่ึงด้านความเก่ง  (Intelligence) น้ี  บีเด้ิล  (Beddle, 1970)  ให้ความหมายว่า  เก่งคือ
ความสามารถทางการเรียน (Ability to learn) ส่วน การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993) เห็นวา่ ความเก่ง คือ 
ความสามารถดา้นสติปัญญาของมนุษย ์

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพนั้น มีมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2554-2558) 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
1.1 ก าลงักาย ก าลงัใจ ท่ีสมบูรณ์ 
1.2  ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น และเพียงพอในการด ารงชีวติและพฒันาสังคม 
1.3  ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั 
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1.4  ทกัษะทางสังคม 
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา 
2.1  การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาตาม

ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
2.2  การพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมี

คุณภาพ 
2.3 การบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1  การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 การศึกษาวจิยั ส่งเสริม สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ 
3.3 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
1.2  น ้าหนกั ส่วนสูง และมีสุขภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
1.3  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดและหลีกเล่ียงมลภาวะอุบติัเหตุ ปัญหาทางเพศ 
1.4  มัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก 
1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ 
2.3  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
2.4 รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
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มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1  รักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
3.2  มีทกัษะในการฟัง พดู อ่าน เขียน และตั้งค  าถาม 
3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์แกปั้ญหา

อยา่งมีเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากการฟัง พดู อ่าน เขียน ดู และส่ือสารดว้ยการพดูหรือเขียน 
4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษา 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ ตามหลกัสูตร 
5.1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ เขียน ตามเกณฑ ์
5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ มี      

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2  ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน 
6.3  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้อาชีพท่ีตนสนใจ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติัตามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.1  ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
7.2  วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าขอ้มูลวางแผนจดัการเรียนรู้พฒันาผูเ้รียน 
7.3  ออกแบบและจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
7.4  ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสมผนวกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 
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7.5 การวดัและประเมินผลดว้ยวธีิการหลากหลาย เนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
7.6 ใหค้  าปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ 
7.7 การศึกษาวจิยั เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ 
7.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
7.9 จดัการเรียนการสอนวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็ความสามารถ 
มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.1  มีวสิัยทศัน์ มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริเร่ิม เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
8.2  บริหารแบบมีส่วนร่วม และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานทาง

วชิาการและการจดัการ 
8.3 สามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
8.4  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน พึงพอใจการบริหารจดัการศึกษา 
8.6  ใหค้  าแนะน าปรึกษาดา้นวชิาการ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามหน้าท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
9.3 ผูป้กครองและชุชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
10.2  จดัรายวชิาเพิ่มเติมหลากหลาย 
10.3  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจของผูเ้รียน 
10.4  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนปฏิบติัจริงและสรุปความรู้ด้วย

ตนเอง 
10.5  นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

สม ่าเสมอ 
10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกคน 
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มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาด ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียงอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
11.3  จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 ด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
12.6 จดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายในเป็นรายงานประจ าปี 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
13.1  การสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร 
13.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและระหว่างสถานศึกษากับ 

ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนด 
14.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา จุดเนน้ของ

สถานศึกษามาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 
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มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พฒันาและส่งเสริมการยกระดบัสถานศึกษาใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาส่งเสริมผูเ้รียน 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.

2554-2558) 
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ผูเ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกั

ดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่และผูป้กครอง 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  ผูเ้รียนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ผู ้เ รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู ้อ่ืนทั้ งในและนอก

สถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการปรับตวั 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.5  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.6  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 และ ม.6 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.7  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.8  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.3 และ ม.6 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ประสิทธิผลในการด าเนินการของสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์

ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
2.5 วจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.51  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) ทรงศึกษารวบรวมปัญหา
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากคณาจารย์ท่ีสอนภาษาไทยชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย และทรงเสนอแนะไวว้า่ 

1.  ควรฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากข้ึน เช่น ฝึกจดัรายการเสียงตามสาย 
ติดตามฟังรายการเก่ียวกบัภาษาไทย ฝึกพูดเป็นกลุ่มโดยครูช้ีแนะหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ หาตวัอย่างการ
พดูท่ีดีมาใหน้กัเรียนฟัง โดยครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพูด จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น จดัมุม
หนังสือ จดัให้อ่านข่าวรายวนัหน้าชั้น ฝึกอ่านท านองเสนาะ ส าหรับการเขียน ควรจดัประกวด
ลายมือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนส่งผลงานเขา้ประกวดเพื่อเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงตอ้งฝึกบ่อยๆ 

2.  จดักิจกรรมประกวด แข่งขนัเก่ียวกบัภาษาไทย ให้ความรู้ภาษาไทย เน้นให้เห็นว่า
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ 
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3.  ขอความร่วมมือจากผูป้กครองและครูอาจารย์วิชาอ่ืนส่งเสริมให้นักเรียนสนใจ
ภาษาไทย เป็นแบบอยา่งในการในการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ครูตอ้งรักและภูมิใจในภาษาไทย 

4.  ฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณ โดยให้ตวัอย่างการ
วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 

5.  ฝึกใหน้กัเรียนฟังเร่ืองสั้นๆ ง่ายๆ ไปสู่เร่ืองท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ฝึกสรุปประเด็นส าคญั
ท่ีฟังโดยการพดู หรือเขียน 

6.  ปรับปรุงหลกัสูตร วธีิสอน แบบเรียนและอุปกรณ์การสอน 
7.  ควรมีศูนยผ์ลิตอุปกรณ์การสอนภาษาไทย และใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการสอน 
8.  ควรจดัท าหอ้งปฏิบติัการทางภาษา และหอ้งสมุดภาษาไทย 
9.  จดัชุดการสอนเสริม 
10.  จดันิทรรศการเก่ียวกบัภาษาไทย 
นอกจากน้ี อรอนงค์ สุวรรณกูล ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนท่ีวิทยาลยัครูสวนดุสิต

กวา่ 20 ปี พบวา่ นกัศึกษาท่ีเพิ่งจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีขอ้บกพร่อง คือ พูดไม่ถูกตอ้ง อ่าน 
ไม่คล่อง แปลค าศพัทไ์ม่ได ้จบัใจความไม่ได ้บรรยายความเม่ือตอบค าถามอตันยัไม่สละสลวย ทั้งท่ี
การสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ควรเนน้ให้เห็นความส าคญัของภาษาไทยให้มาก ควรฝึกให้
นักเรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ถ่ายทอดความคิดเห็นเป็นภาษาพูด ภาษาเขียนได้ดี 
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2529) 

ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานนั้นระดบัการศึกษาท่ีมี
การท าวจิยัมากท่ีสุดคือระดบัประถมศึกษาซ่ึงเป็นขั้นวางพื้นฐานทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน แต่เพื่อให้เห็นภาพรวมของการวิจยัการเรียนการสอนภาษาไทยระดบัตน้และจะไดเ้ห็นขอ้ดี 
ขอ้ดอ้ยท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา จึงน าการสังเคราะห์งานวิจยั
สรุปมาพอใหเ้ห็นภาพการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี 

โสภณ  โปธินันท์ (2532) ได้สังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตวัอย่างงานวิจยั จ  านวน 110 เร่ืองพบว่า 
วิธีการสอนภาษาไทยของครูส่วนใหญ่ เป็นการสอนแบบบรรยายวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสุด คือบทบาท
สมมุติและสถานการณ์จ าลอง ส่ือท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ แถบประโยคและรูปภาพวิธีประเมินท่ีใชคื้อการ
ทดสอบวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ 2 ภาษา (ครูใช้ภาษาถ่ินประกอบการสอน) ท าให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา่การสอนโดยใชภ้าษากลางภาษาเดียว การสอนโดยใชชุ้ดการสอนและ
แบบฝึกทกัษะ ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าการสอนแบบปกติ เท่ากบั 1.259 และ 1.7604 เท่า 
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ธิติมา เจริญกุล (อา้งถึงใน ภูษิต, 2536) ไดส้ังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต
เก่ียวกบัการสอนภาษาไทย พ.ศ.2518-2530จ านวน 455 เร่ืองไดแ้ยกไดแ้ยกสังเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยใช้เทคนิคเมตตา จ านวน 70 เร่ือง และสังเคราะห์เชิงคุณภาพจ านวน 385 เร่ือง สรุปไดว้่าการ
สังเคราะห์เชิงปริมาณ พบวา่ นกัเรียนท่ีสอนโดยใชส่ื้อ เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล วิธีสอนท่ี
ใชแ้บบฝึกยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ใชเ้ทคนิคการสอนแบบต่างๆ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่นกัเรียนท่ีใชก้ารสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัทกัษะการพูด อ่าน เขียน มีค่าเท่ากบั 0.66 และมีความแปรปรวน 0.042 ส่วนผลการสังเคราะห์
เชิงคุณภาพ พบว่า เน้ือหาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ในหลกัสูตรมากเน้ือหาควรจะไดรั้บ
การปรับปรุงใหน่้าสนใจ ทนัสมยั และเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคใหม่ๆ       
ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนส่ือการสอนท่ีผลิตมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน อาย ุวฒิุ และประสบการณ์ของครูผูส้อนมีผล ปัญหา คือส่ือในโรงเรียนมีจ ากดัและ
ไม่สามารถสอนไดค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 

กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2538) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยั
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2525-2536 จ  านวน 301 เร่ือง พบว่า ดา้นการอ่าน         
มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเล่านิทาน แนะน าหนงัสือ แข่งขนัตอบปัญหา จดันิทรรศการ
และประกวดผลงานนกัเรียนส่วนแบบเรียนท่ีใช ้แบบแรกใช้แบบหัดอ่านหนงัสือไทยแต่ละบทมี
ค าแนะน าการสอน บทหน่ึงเรียนไม่เกิน 5 ค  าฝึกอ่านค าในประโยคของเร่ืองท่ีมีสารประโยชน์ แบบ
ท่ีสองใชห้นงัสือเรียนหรือแบบเรียนภาษาไทย มีลกัษณะผสมระหวา่งแบบแจกลูกและแบบหดัอ่าน
มาตรฐานในแบบแรกโดยอ่านค าก่อนแลว้จึงฝึกกฎเกณฑ์ตามหลกัภาษาการเสนอค าในรูปตวัละคร
ชุดเดียวทั้งเล่มและค าท่ีใช้มีพื้นฐานมาจากการวิจยั ในด้านการเขียนพบว่านักเรียนชายและหญิง
สนใจวธีิการเขียนความเรียงไม่แตกต่างกนัโดยสนใจการเขียนสัมผสัคลอ้งจอง,การเขียนเรียงความ
จากภาพการเขียนเรียงความโดยเสรีตามล าดบัดา้นพฤติกรรมการสอนภาษาไทยแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
ลกัษณะแรก คือ การด าเนินการสอนวิธีสอนท่ีครูปฏิบติักนัมากคือการบอก อธิบาย หรือบรรยาย
ส าหรับครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ใชเ้ทคนิคการสอนโดยให้ผูเ้รียนเรียนดว้ย
ตนเองและจดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการฟังมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต ่ากวา่ 
10 ปี โดยกิจกรรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือการน านักเรียนสนทนา ส าหรับการจัดเน้ือหาจะมี
กระบวนการตามล าดับขั้น จากง่ายไปหายาก,ส่วนส่ือการสอนท่ีใช้มากท่ีสุด คือ บตัรค า แถบ
ประโยค แผนภูมิ ประกอบการสอนโดยใชน้ าเขา้สู่บทเรียนเร้าความสนใจ สรุปบทเรียนส าหรับการ
สร้างบรรยากาศนั้นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีชีวิตชีวามีความสนุกสนาน เพื่อให้
นกัเรียนกระตือรือร้น สนใจในการเรียน มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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ส าหรับแบบหัดอ่านหนงัสือไทยอนัเป็นแบบเรียนท่ีบทหน่ึง อ่านไม่เกิน 5 ค  า ฝึกอ่าน
ค าในประโยคก่อนประสมค านั้นผิดธรรมชาติของภาษาไทยดงัท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวในการอบรมครูภาษาไทยเร่ือง“ภาษาไทย-การสอนเพื่อความเป็นไทย
กา้วไกลสู่สากล” (26 กรกฎาคม, 2549) วา่ ... เด๋ียวน้ี เด็กมีสมาธิในการอ่านสั้นกวา่แต่ก่อนมากขอ้น้ี
ตอ้งไดรั้บการฝึกจาก ครู ผูป้กครอง ท่ีตอ้งอบรมมาจึงจะไดอ้ยา่งนั้นส่วนเร่ืองการเขียนการอ่าน ยงัมี
ปัญหาอยู่มากในการศึกษา ถา้รู้ภาษาไทยดี วิชาอ่ืนจะดีข้ึนด้วย เช่น เม่ืออ่านภาษาไทยไม่เขา้ใจก็      
ไม่สามารถท าเลขโจทยไ์ดเ้พราะไม่เขา้ใจความหมายของโจทยเ์ลขส่วนการอ่านรู้เร่ืองช่วยให้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดอี้กอย่างหน่ึง ภาษาไทยเรา มีพยญัชนะ มีสระมีวรรณยุกต์ ท่ีจะประสมเป็นค าได ้ 
ก็ไม่สอนให้ประสมค าก่อนกลบัสอนอ่านค า เป็นค าๆ ไปก็ยงัเคยวา่ “ภาษาไทยไม่เหมือนภาษาจีน 
ภาษาจีนนั้น เขาเขียนเป็นค าๆ ค าแปล ว่าอย่างไรก็เขียนเป็นตวัออกมาส าเร็จรูป (เป็นอกัษรภาพ)  
ไม่มีสะกดค าเพราะประสมสระและสะกดไม่ไดภ้าษาไทยไดเ้ปรียบ คือ เรามี สระ พยญัชนะ และ
วรรณยุกต์ ท่ีจะมาประสมเป็นค าไดแ้ละสามารถเขียนเลียนเสียงไดใ้กลเ้คียงกว่าภาษาอ่ืนนบัเป็น
ส่วนท่ีดีและเป็นประโยชน์ของภาษาไทย” 

ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบั
การสอนภาษาไทยตั้งแต่ พ.ศ.2527-2536 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. ผลการสังเคราะห์งานวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนท่ี
แตกต่างกนั สรุปได้ว่า งานวิจยัท่ีสังเคราะห์ซ่ึงเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัวิธีสอนโดยใช้เทคนิควิธีซ่ึง
ผูว้ิจยัคิดคน้กบัวิธีสอนแบบปกติ ประเภทละ 9 เร่ืองนั้น นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิควิธีท่ีผูว้ิจยั
คิดคน้ข้ึนและวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนโดยวธีิสอนโดยปกติโดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.6989 และ 1.8848 ตามล าดบั 

2. ผลการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชส่ื้อการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยท่ีแตกต่างกนั คือ ใช้แบบฝึก 7 เร่ือง ใช้เกม-เพลง 6 เร่ือง หนงัสืออ่าน
ประกอบ 6 เร่ือง นิทาน 3 เร่ือง และบทเรียนโปรแกรม 3 เร่ือง รวม 25 เร่ือง ปรากฏวา่ นกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้ส่ือการสอนท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามแบบ
ปกติ โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.19, 0.925, 0.6383, 0.7300 และ 1.970 ตามล าดบั 

ส่วนผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจยัเก่ียวกบัการสอนภาษาไทยในดา้นส่ือ
การสอนนั้น ลกัษณะแรกเน้ือหาท่ีน าส่ือการสอนไปทดลองใช ้และค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือ 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 11 เร่ือง เป็นงานวิจยัเก่ียวกบัแบบฝึกการเขียนการสะกดค า การใช้
พจนานุกรม บทเรียนโมดูล บทเรียนโปรแกรม หนงัสืออ่านประกอบ ผลวิจยัพบวา่ ส่ือการสอนมี
ประสิทธิภาพทั้ง 11 เร่ือง 
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งานวิจยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัส่ือการสอนท่ีน าไปทดลองใช้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีใชส่ื้อทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 8 เร่ือง เป็นแบบฝึกทกัษะ การอ่าน การเขียน การ
สะกดค า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทเรียนโปรแกรมสะกดค า บทเรียนเสริมการอ่านนิทาน
ประกอบการสอน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง     
ทั้ง 8 เร่ือง 

งานวิจยัท่ีค  านวณหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนก่อนและหลงัเรียน มีแบบฝึกทกัษะ
การฟัง การอ่านจบัใจความ การอ่านในใจ การอ่านค าควบกล ้า การอ่านออกเสียง ความเขา้ใจในการ
อ่าน และแบบฝึกทกัษะการเขียนส่ือมีประสิทธิภาพถึงเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 เร่ือง และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองทั้ง 6 เร่ือง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ือการสอนโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงั
การทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 39 เร่ือง ทั้ง 39 เร่ือง ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะหนงัสือ
ส าหรับเด็กฝึกทกัษะดว้ยเกม บทเรียนโปรแกรม สไลด์ภาพการ์ตูนประกอบเร่ืองชุดการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้ส่ือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนปกติทั้ง 39 เร่ือง 

ส่วนดา้นวิธีสอน เป็นงานวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยใช้
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากบัการสอนแบบปกติ 9 เร่ือง และสอนโดยใชเ้ทคนิคกบัวิธี
สอนท่ีผูว้ิจยัก าหนดหรือคิดค้นข้ึน 9 เร่ือง ได้แก่ สอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ สอนเขียนสะกดค าโดยใช้เกม สอนโดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
สอนโดยใชห้ลกัเรียนรู้เพื่อรู้แจง้ สอนแบบโรเซนไซน์ สอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
(Genre-based Approach) เปรียบเทียบกบั การสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา และเทคนิควิธีสอนท่ีผูว้ิจยั      
คิดข้ึนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติทุกเร่ือง 

ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต (กรมวิชาการ, 2540) ประกอบด้วย        
ขอ้แรกทกัษะการเรียนรู้ คือ รู้แหล่งขอ้มูลท่ีจะคน้ควา้ มีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จ าแนกตามล าดบั สรุปความขยายความ การจ า การคาดคะเน ประเมินตนเอง 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขอ้สอง ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขอ้สาม ทกัษะในการ
ส่ือสารทั้งส่งสารและรับสารบทสังเคราะห์งานวิจยัโครงการวิจยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนภาษาไทย เพื่อการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การจดัการความรู้ รายงานฉบบัน้ี เป็นบท
สังเคราะห์ผลงานวิจยัตามโครงการวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยการจดัการความรู้เพื่อการ
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พฒันาทกัษะภาษาไทย และการอ่านออกเขียนไดข้องผูเ้รียนโรงเรียนในโครงการจงัหวดันราธิวาส 
ยะลา ปัตตานี และสงขลาเขต 3 รวม 87 โรงเรียน ผลการวจิยัและขอ้คน้พบสรุปไดด้งัน้ี 

การใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโรงเรียนและครูเป็นรูปแบบท่ีลงทุน
นอ้ยในมิติของการใช้งบประมาณและระยะเวลา (งบประมาณโรงเรียนเฉล่ียละ 39,000 บาท) และ
การก่อใหเ้กิดประสิทธิผลเน่ืองจากมีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลายประการคือ 

1. เป็นรูปแบบการพฒันาครูท่ีเกิดผลในทางปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริงและส่งผล
ต่อนักเรียนโดยตรง นอกจากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนท่ีร่วมโครงการเฉล่ียร้อยละ 80-85 จะมี
ความสามารถในการอ่านการเขียนเพิ่มข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ ท่ีพฒันาข้ึนจากเครือข่าย KM ของตนแลว้ ยงัส่งผลต่อทศันะคติท่ีดีท่ีมีต่อครูโดยครูแสดงให้
เห็นการเปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพ และท่าทีต่อการสอนท่ีมีความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

2. เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงในดา้นการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ี
เคยติดอยู่กับระบบท่ีค่อนขา้งแข็ง ท าภารกิจให้เสร็จส้ินตามเป้าหมายตามวิธีการและเวลาท่ีถูก
ก าหนดโดยตน้สังกดั กลายเป็นโรงเรียนและครูหันมาทบทวนวิธีการจดัการเรียนรู้บนฐานของ
ปัญหาของผูเ้รียน ก าหนดเป้าหมายของตนเองตามศกัยภาพท่ีเป็นจริงในโรงเรียน และคิดเองท าเอง
แทนการรอคอยการช่วยเหลือและสั่งการจากตน้สังกดัเพียงดา้นเดียว 

3. เกิดเครือข่ายการจดัการความรู้ระหว่างครูระหว่างโรงเรียนและระหว่างจงัหวดั
รวมทั้งแหล่งความรู้ภายนอก เป็นแรงขบัเคล่ือนให้เกิดพลวตัขององค์ความรู้ เป็นโอกาสและ
ช่องทางใหค้รูดีเกิดมากข้ึน 

4. เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันานกัเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายและหลาย
ระดบั ไดแ้ก่ การขยายผลการจดัการความรู้ของครูในโรงเรียน ตั้งแต่ระดบับุคคลในทุกโรงเรียน 
ระดบักลุ่มช่วงชั้นในโรงเรียนประถมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในระดบัครูในหมวดภาษาไทยใน
โรงเรียนมธัยมจ านวนหน่ึง และขยายได้ทั้งหมดในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองมีตั้งแต่ระดบัพึงพอใจท่ีรับทราบการเร่ิมตน้พฒันาของโรงเรียน ระดบัการเขา้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการด าเนินการของโรงเรียน จนถึงระดบัการมีส่วนร่วมการประเมินและช่วยเหลือ
การเรียนของนกัเรียนอย่างจริงจงั (เรชา ชูสุวรณ และคณะเครือข่ายวิจยั โครงการวิจยัและพฒันา
คุณภาพการจดัการดว้ยการจดัการความรู้ทั้ง 4 จงัหวดั ชายแดนภาคใต,้ 2552) 

งานวจัิยด้านกลยุทธ์การบริหาร 
บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) กล่าวว่า ครูท่ีมีขวญัและก าลงัใจดีช่วยท าให้การปฏิบติังาน

ของโรงเรียนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงกวา่โรงเรียนท่ีครูมีขวญั
และก าลงัใจต ่า (Ellenberg, 1972, pp.37-45) ผลการวิจยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูบ้ริหาร
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มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน คือ ถา้ผูบ้ริหารกบัครูมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั ท าให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสูงมากข้ึน ส่วนประสิทธิภาพด้านการจดัการ
เรียนการสอนนั้น  โรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สลาวนิ (Slavin, 1996) และคาร์รอน (Carrow, 1989) 
ประสิทธิภาพการใชห้ลกัสูตรนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัสูตรเป็นอยา่งดี หลกัสูตร
ส าหรับโรงเรียนทุกระดบัตอ้งแสดงองคป์ระกอบพื้นฐานในการสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความสามารถในการด าเนิน
ชีวติท่ีเหมาะสม ดงันั้น หลกัสูตรจึงมีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ผลการวิจยัตวัแปรประสิทธิภาพการใช้หลกัสูตร มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง โรงเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้หลักสูตรสูง ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดิมมอค (Dimmock, 1993, p.3) และบอสเสิร์ท 
(Bossert, 1986, p.122) ประสบการณ์การสอนของครูมีผลโดยตรงต่อผลผลิตของโรงเรียนทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การสอนของครูมีอิทธิพลทางลบวกต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพรวลัย ์พิทกัษ์สาลี (2523) ชวนพิศ พรเดชา
นนท ์(2526) และผลการวจิยัของ พรรณี โศธิศุภร (2526) 

การพฒันาแผนกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบนั
ราชภฏั (ไพโรจน์ ดว้งวิเศษ, 2543) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน การประเมินโครงการ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และจดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทาง  
ครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถาบนัราชภฏั
ท่ีเขา้อบรมในโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบนัราชภฏั ผลการวิเคราะห์พบว่า  
จุดแข็ง คือ อาจารยมี์ความรู้และประสบการณ์ มีความเป็นเครือข่าย นกัศึกษามกัเป็นคนในทอ้งถ่ิน    
จุดอ่อน คือ อาจารยมี์ภาระงานหลายดา้น นกัศึกษามีพื้นฐานความรู้ต ่า ส่วนโอกาส คือ นกัเรียนมี
ความตอ้งการเขา้ศึกษามากข้ึน อุปสรรค คือ อตัราการบรรจุอาจารย ์การใช้เทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการ ผลการวิจัยได้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 7 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านบริหารจดัการ ด้านปัจจยัและ         
ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการสร้างความ
เขา้ใจอาจารย ์และดา้นการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ทั้งน้ี กลยุทธ์แต่ละด้านมีกลวิธีท่ีส าคญั คือ 
การเพิ่มการเชิดชูเกียรติ และให้รางวลัแก่อาจารยผ์ูส้อน การปรับความรู้พื้นฐานของนกัศึกษา การ
ปฏิรูปการบริหารจดัการคณะครุศาสตร์ให้มีความคล่องตวั การจดัตั้ งศูนย์ส่ือวสัดุอุปกรณ์และ
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คอมพิวเตอร์  การจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลาย การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนและการสร้าง
ความตระหนกัในการท างานเป็นทีม   

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการ
สอน (สุทธิพงศ ์ยงคก์มล, 2549) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ี
ใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอน ประกอบดว้ย 1) โครงสร้างองค์การ: การก าหนดบทบาทหน้าท่ี           
2) เทคโนโลยีองค์การ 3) วฒันธรรมองค์การ: การถ่ายทอดวฒันธรรมด้วยการอบรมบุคลากร          
4) บรรยากาศองคก์าร: การท างานเป็นทีม 5) การรับรู้ในบทบาทหนา้ท่ีและกฎระเบียบ 6) ทศันคติ
และค่านิยมของบุคลากร: ความมุ่งมัน่และพึงพอใจในความส าเร็จของงาน 7) บุคลิกท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ี 8) บุคลากรมีการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองต่อเน่ืองตลอดเวลา 9) การจูงใจบุคลากรเหมาะสม 
10) การวเิคราะห์กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัเป้าหมายกบัทรัพยากร 11) การก าหนดกลยุทธ์สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 12) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (บุคลิกภาพไม่สอดคลอ้งกบั
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนส่งผลต่อประสิทธิผลมากและมากท่ีสุดโดยใชเ้ทตนิคเดลฟาย) 

ปัจจยัเอ้ือและแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พนิดา คลอ้สวสัด์ิ, 2551) พบวา่ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 
1) ก าหนดมาตรการของภาครัฐชดัเจน 2) สนบัสนุนดา้นการเงินแก่สถานศึกษาเอกชนให้เหมาะสม
และเป็นธรรม 3) ลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีและให้สิทธิประโยชน์แก่สถานศึกษาเอกชน 4) ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเอกขนจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 5) ปรับปรุงก าหมายและ
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษาเอกชน 

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของปัจจยัการบริหารยุทธศาสตร์การจดัการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ไมตรี รัตนา, 2551) พบวา่ 

1. ปัจจัยบริหารยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ใน
ระดบัสูง 

 1.1  ดา้นแรงจูงใจ องค์ประกอบสูงสุด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
รองลงมา คือ การส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามความสนใจ การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง และ
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.2  ด้านการเสาะแสวงหาความรู้  องค์ประกอบสูงสุด คือ นักเรียนเลือกวิธี
การศึกษาตามความตอ้งการหรือตั้งวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ รองลงมา คือ ใหน้กัเรียนวางแผนการ
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เรียนรู้ การส่งเสริมการท าโครงการอยา่งเป็นระบบ รองลงมา เป็นการให้นกัเรียนทดลองปฏิบติัจริง 
การจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ นอ้ยท่ีสุด คือ เป็นการส่งเสริมการท าโครงการอยา่งเป็นระบบ 

 1.3  ด้านการสร้างองค์ความรู้ ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยจดักิจกรรม
เสริมทกัษะกระบวนการคิดให้นกัเรียน มีระดบัปัจจยัสูงท่ีสุด รองลงมา คือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั และนอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

 1.4  ดา้นการน าความรู้ไปใช้ ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมาก องค์ประกอบสูงสุด 
คือ ความสามารถของนกัเรียนในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้วา่ กิจกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครู นกัเรียน ผูป้กครองและสังคม รองลงมา คือ ทกัษะในการท างานและเจตนคติต่ออาชีพสุจริตและ
นอ้ยท่ีสุดเป็นความรู้ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 1.5  ด้านการทบทวนความรู้ ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองเป็นปัจจยัสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูเ้รียนอย่างเป็น
ปัจจุบนั นอ้ยท่ีสุด คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาตนเอง 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ใน
ระดบัสูง 

3. ปัจจยัการบริหารยุทธศาสตร์การจดัการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างกบัการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ในสามจงัหวดัภาคใต้ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบั
ปานกลาง (ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย  ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนละ 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบความคลาดเคล่ือน) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กญัญาบุตร ลอ้มสาย, 
2552) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาความคิดในสถานศึกษาประกอบด้วย          
6 ปัจจยั คือ 1. การจดัการเรียนการสอน 2. คุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีส่งเสริมความสามารถทาง
ความคิด 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 4. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและการบริหารจดัการ 5.การอบรม
เล้ียงดูจากครอบครัว 6. ภาวะผูน้ าของครู 

ความส าคัญของการศึกษาและการพฒันาการจัดการศึกษาให้มี “คุณภาพ” 
เดวิท คอป (David Kolb อา้งถึงในศกัด์ิชยั นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมัน่, 2543 ไดเ้สนอ

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพว่า เกิดจากความสัมพันธ์ 2 มิติ คือ มิติด้านการรับรู้ 
(Perception) และกระบวนการจดัขอ้มูล (Processing) โดยกระบวนการเรียนรู้ เป็นผลมาจากวิธีการ
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หรือช่องทางท่ีบุคคลรับรู้ (ประกอบดว้ย ประสบการณ์ตรงและความคิดรวบยอด) มีกระบวนการจดั
ขอ้มูลท่ีรับรู้ ทั้งน้ีกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล มาจากการลงมือปฏิบติั (Active Experimentation) 
หรือผ่านกระบวนการสังเกตและไตร่ตรอง (ReflectiveObservation) ทิศนา แขมมณี (2545) ได้
พฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในรูปแบบ CIPPA Model ดงัน้ี 

1. Construction of knowledge ใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
2. Interaction มีปฏิสัมพนัธ์กบัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. Physical Participationมีกิจกรรมความเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสนใจ 
4. Process skillsเรียนรู้ทกัษะกระบวนการต่างๆ 
5. Application การน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
องคป์ระกอบท่ีแสดงคุณลกัษณะโรงเรียนท่ีมีคุณภาพตามแนวคิดของลูเนนเบร์ก และ 

(Unenberg & Ornstein, 2004) ประกอบดว้ย 
1. การจดักลุ่มท่ีมีความหลากหลาย 
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. ความคาดหวงัในความส าเร็จสูง 
4. การตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน 
5. ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้โดยการปฏิบติั 
6. หลกัสูตรในการเรียนการสอน 
7. การประเมินผลจากสภาพจริง 
8. อุปกรณ์เทคโนโลยี 
9. การจดัเวลาสนบัสนุนการเรียนรู้ 
10. การสอนท่ีหลากหลาย 
ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาทุกด้าน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวฒันธรรม...หลายฝ่ายมีความเช่ือว่าการปฏิรูปการศึกษาน่าจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุด            
(รุ่ง แกว้แดง, 2540) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นหนทางท่ีน าไปสู่คุณภาพของคนซ่ึงกระบวนการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจะเอ้ือต่อการพฒันาคนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม เป็นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน (พนม พงษไ์พบูลย,์ 2540, คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2532) การศึกษามีอิทธิพลต่อเทคโนโลยี การพฒันาตนเองในระบบเศรษฐกิจ
สมยัใหม่ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอนัมากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการ
ลงทุนดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ผลตอบแทนระดบัสูง (Levinger, 1996 อา้งถึงในส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) นโยบายปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2539-2550 ได้ก าหนด
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จุดประสงค์  เพื่ อพัฒนา คุณภาพทางการศึกษา สู่ความ เ ป็น เ ลิศให้ได้ใน ปี  พ .ศ .2550 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539) 

ปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ การใช้ส่ือในการเรียนการสอน  
การวดัผลการเรียนอย่างสม ่าเสมอ การพฒันาบุคลากรของโรงเรียน ครู-อาจารยมี์คุณลกัษณะท่ี        
พึงประสงค ์คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ขนาดของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน (กรมวิชาการ, 2536; 
วิชยั วงษใ์หญ่, 2525) มีการจดัองคก์รแนวใหม่โดยให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ภายในองค์กร การ
วิจยัและพฒันา การพฒันาทีมงาน และการตระหนักต่อภารกิจของการช่วยเหลือสังคมภายนอก 
(Mistroff, Mason & Pearson, 1994) นอกจากน้ียงัมี องคก์รมีทิศทางในการเปล่ียนแปลงสู่องคก์รท่ี
ร่วมกนัปฏิบติังาน ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยแนะน า องค์กรท่ีมีจ านวนผูป้ฏิบติัน้อยจะมี
ประสิทธิภาพ มีอิสระในการปฏิบติั มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั มีความไวว้างใจ 

มีความผกูพนั (Blackburn & Rosen, 1993; Buller, Napier & McEvoy, 1991, Schermerhorn, 1993) 
บางท่านเสนอแนะ องค์กรยุคใหม่ท่ีเน้นการท างานท่ีพร้อมเพรียง มีมาตรฐาน ปฏิบติังานภายใต้
หลกัการเดียวกนัและท างานเป็นทีม (Drucker, 1993; Toffler, 1995) 

วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาข้ีนพื้นฐาน เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตน้ี ประกอบดว้ยปัจจยัหรือองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

1)  พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อผลส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นผูก้  าหนดทิศทางของโรงเรียน มีบทบาทในการประสานงานกบั
ครูและบุคลากร เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบติัโดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ครู มีบทบาทในการ
ควบคุม ก ากับการด าเนินงาน และรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึงผู ้บริหารต้องใช้
ความสามารถโนม้นา้วใหค้รูและบุคลากรเขา้ใจการปรับเปล่ียนระบบงานท่ีให้อิสระในการคิด การ
ปฏิบติังานมีความยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบั เดวดิและนิวสตรอม (David & Newstrom, 1985) ท่ีพบวา่ 

ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ ต้องสร้างความตระหนักด้านจิตใจของทีมงานให้เห็น
ความส าคญัของกิจกรรมท่ีปฏิบติั กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกนัเพื่อให้งานส าเร็จ สอดคลอ้ง
กบัเซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 2000) ท่ีพบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นการสร้างความ
ผกูพนั กระตุน้ให้ตระหนกัถึงเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงน ามาถึงการมีคุณภาพ นเป็นความส าเร็จใน
การบริหารงาน 

2)  วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร มีความส าคัญอนัดับสอง เพราะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู ้
ก  าหนดวิธีคิด วางแผนก านดแนวทาง มองเห็นภาพการปฏิบติังานของโรงเรียนในอนาคต ซ่ึงภาพ
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นั้นสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการศึกษา ก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อน าโรงเรียนสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้วิสัยทศัน์ในโรงเรียน
จึงมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน 

3)  บรรยากาศสถานศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จอันดับสาม ผู ้บริหาร
จ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน เป็นการสร้างความร่วมมือ 
สร้างสัมพนัธภาพในการบริหาร สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ลิชวิน
และสตริงเกอร์ (Litwin & Stringer) ท่ีพบวา่ บรรยากาศในองคก์รท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจใน
งานท่ีท าอยู ่ท  าใหมี้การรับรู้คุณค่าของงาน มีความสุขกบัการท างาน และประสบความส าเร็จในงาน 

4)  คุณภาพการสอนของครู ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารเป็นอนัดบัส่ี คุณภาพ
การสอนของครูมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน 

5)  ความพึงพอใจในการท างานของครู มีความส าคญัเพราะครูพึงพอใจในความเป็นครู
จะกระตือรือร้น และตั้งใจท างานดว้ยความเสียสละ 

6)  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมของครู การส่งเสริม สนบัสนุนครูให้รับโอกาสท่ี
ดี ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นต่างๆ ก่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดีในการท างาน 

7)  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร การท่ีผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นให้
ค  าปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูร่้วมงาน สร้างคุณค่าในบทบาทหนา้ท่ีต่อระบบบริหาร
จดัการในโรงเรียน ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) ท่ี
พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร เป้นการสร้างความผูกพนั กระตุ้นให้ตระหนักถึงเป้าหมาย
องคก์าร ซ่ึงจะน ามาถึงการมีคุณภาพ ความส าเร็จในการบริหารงาน 

8)  เจตคติต่อสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนของครูมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน และ
สามารถสร้างความความคาดหวงั แนวทางพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเ้รียน ทั้งการเรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระและเรียนเพื่อศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

9)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จ าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากผูป้กครอง 
ชุมชน และท้องถ่ิน การได้รับทุนการศึกษา วสัดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อโรงเรียนและชุมชน 

องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สัมฤทธ์ิ ผิวน่ิม, 2552) 
ผลการวิจยัพบว่า ความสอดคล้องขององค์ประกอบของบรรยากาศในองค์การในสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจากการวิจยั กบัองค์ประกอบบรรยากาศตามทฤษฎีสากล นั้น องค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจากการวิจัย สอดคล้องกับองค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การตามทฤษฎีสากล 6 ประการ คือ 1) การสนับสนุน 2) การไม่ให้ความร่วมมือ             
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3) ความสนิทสนม 4) การควบคุม 5) ขวญัและมิตรภาพ 6) การเน้นผลงานและความเคร่งครัด        
ส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบบรรยากาศองค์การตามทฤษฎีสากล มี 3 ประการ คือ                      
1) สภาพแวดลอ้ม 2) อิทธิพลจากภายนอก 3) ความอิสระ 

วิเคราะห์องค์ประกอบและการพฒันาตวัช้ีวดัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมชัย พุทธา, 2552) ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูรั้บบริการ 2) ดา้นความมัน่คงย ัง่ยืนและพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียน 3) ดา้นผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียน 4) ด้านความรู้และทกัษะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5) ด้าน
สมรรถวสิัยการบริหารแบบองคค์ณะบุคคล 6) ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
7) ดา้นความเป็นครูมืออาชีพ 8) ดา้นวฒันธรรมองค์กร 9) ด้านการปรับโครงสร้างโรงเรียน ทั้ง 9 
องคป์ระกอบครอบคลุมตวัช้ีวดั 77 ตวั แต่ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อบรรยากาศองคก์ร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การสนบัสนุน 2) การควบคุม 3) การไม่ให้ความ
ร่วมมือ 4) ภาวะผูน้ าท่ีผูบ้ริหารให้ความเป็นกนัเอง เป็นพี่เล้ียงในการพฒันา 5) ขวญัก าลงัใจและ
มิตรภาพ 6) การเนน้ผลงานและการติดตามประเมินผล 

ผลงานวจัิยเกีย่วกบั การสอบระดับชาติ (O - Net) 
1.  เร่ือง ผลกระทบของการสอบระดบัชาติท่ีมีต่อครูชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร (วนัดี สมมิตร, 2552) 
 1.1  พฤติกรรมการสอนของครูท่ีปฏิบัติดีมาก หลังจากมีการสอบระดับชาติ 5 

อนัดบัแรก คือ 1) ครูตอ้งคิด วเิคราะห์เน้ือหาสาระท่ีสอนมากข้ึน (ร้อยละ 64.91) 2) ครูตอ้งวิเคราะห์
โจทยข์อ้สอบมากข้ึน (ร้อยละ 54.91) 3) ครูใชข้อ้สอบโอเน็ทมาสอนมากข้ึน (ร้อยละ 52.91) 4) ครู
เตรียมเน้ือหาตามแนวขอ้สอบระดบัชาติในการสอน (ร้อยละ 46.36) 5) ครูตอ้งอ่านหนงัสือเพิ่มเติม
มากข้ึน (ร้อยละ 42.73) 

 1.2  เม่ือจ าแนกระดบัชั้นท่ีสอน พบวา่ ครูท่ีสอนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4–6 
มีการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบและคิด วิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีสอนมากข้ึน และพบว่า ครู ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 เตรียมเน้ือหาการสอบระดบัชาติ และน าขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐานมาสอน
ในหอ้งมากกวา่ครูชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 1.3  เม่ือจ าแนกตามตน้สังกดั พบว่า ครูสังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ต้องคิด วิเคราะห์เน้ือหาท่ีจะสอน วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบ และใช้ข้อสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมาสอนในห้องเรียนมากกว่า ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 1.4  เม่ือจ าแนกวิชาท่ีสอน พบว่า ครูแต่ละวิชาตอ้งวิเคราะห์โจทยข์อ้สอบมากข้ึน 
ตอ้งคิดวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีสอน ตอ้งอ่านหนงัสือเพิ่มเติม และใช้ขอ้สอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
มาสอนมากข้ึนใกลเ้คียงกนั 

2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร กบัตวัแปรระดบัชาติกบัตวัแปรภูมิหลงัของครู 

การสอบระดบัชาติส่งผลกระทบต่อการสอนของครูระดบัมาก คือ 1) ใช้คู่มือท่ีมีแนว
ขอ้สอบระดบัชาติควบคู่กบัการสอนตามหลกัสูตร 2) มีการสอนติวขอ้สอบ 3) สอนเนน้เน้ือหาสาระ
ในข้อสอบระดับชาติ 4) จัดท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามแนวข้อสอบระดับชาติ 5) น าข้อสอบ
ระดับชาติมาสอนในห้องเรียน 6) แนะน าให้นักเรียนท าขอ้สอบระดับชาติยอ้นหลงัทุกปี 7) น า
ข้อสอบระดับชาติมาประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบ 8) ออกแบบข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบ
ระดบัชาติ 

 2.1  ครูมีภูมิหลงัต่างกนัใชคู้่มือท่ีมีแนวขอ้สอบระดบัชาติตั้งแต่ ม. 4- 6 
 2.2  ครูสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการเอกชน ใชคู้่มือแนวขอ้สอบระดบัชาติ

ควบคู่กบัการสอนมากกวา่ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
 2.3  โรงเรียนสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

สอนแบบติวมากกวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
3.  ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมของครูมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1  จดัท าเอกสารการสอน โดยใชคู้่มือท่ีมีแนวขอ้สอบระดบัชาติควบคู่กบัการสอน 

และใชแ้บบเรียนใหม่นอกเหนือจากแบบเรียนมากข้ึน 
 3.2  ดา้นการสอน สอนบรรยาย สอนแบบบูรณาการ สอนแบบปฏิบติั สอนแบบ

ทกัษะกระบวนการ สอนติวขอ้สอบมากข้ึน และน าครูกวดวชิามาช่วยสอน 
 3.3  เทคนิคการสอนเนน้เน้ือหาท่ีมีในขอ้สอบระดบัชาติมากข้ึน ควบคู่กบัหลกัสูตร 

ฝึกทกัษะคิดวเิคราะห์มากข้ึน ฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 3.4  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมากข้ึน ใชคู้่มือท่ีมี

แนวขอ้สอบระดบัชาติประกอบการเรียนการสอนมากข้ึน 
 3.5  การวดัและการประเมิน ออกข้อสอบคิดวิเคราะห์มากข้ึน ออกข้อสอบแนว

ขอ้สอบระดบัชาติมากข้ึน 
จิตรียา ไชยพรหมศรี (2549) ผูอ้  านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าววา่ สพฐ. ท าวิจยัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
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คะแนนโอเน็ทกบัคะแนนจีพีเอ สรุปไดว้่า มีปัญหาเกรดเฟ้ออยู่บา้ง แต่ไม่มาก ส่วนใหญ่คะแนน        
จีพีเอ และคะแนนโอเน็ทของนกัเรียนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ศิริชยั กาญจนวาสี ผูอ้  านวยการศูนยท์ดสอบและประเมิน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
และวชิาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าววา่ การน าคะแนนโอเน็ทไปปรับเทียบผล
การเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (จีแพกซ์) ของนกัเรียนในสถานศึกษา 
โดยน าผลคะแนนโอเน็ทไปใช้วิจยั เป็นการประเมินผลการให้เกรดในสถานศึกษา ซ่ึงสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กไทย งานวิจยัเร่ืองน้ี ได้น า
คะแนนจีแพกซ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และใชค้ะแนนโอเน็ทปีการศึกษา 2549 โดยศึกษาโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,583 โรงเรียน ซ่ึงเป็น
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีโรงเรียนปล่อยเกรดถึง 1,224 โรงเรียน (มกัเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเกือบร้อยละ 50 ระดบัปกติ 121 โรงเรียน กดเกรด 1,238 โรงเรียน 
(มกัเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่) ในภาพรวมหากน าคะแนนโอเน็ทไปปรับเทียบกบัคะแนนจีแพกซ์ 
บางโรงเรียนตอ้งปรับลดถึง ร้อยละ 0.95 

จากผลการเสวนาเร่ือง ท าอย่างไรให้ผลสอบโอเน็ทสูงข้ึน (http://thairath.co.th) โดย
ผูแ้ทนจากโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนโอเน็ทระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้น
มธัยมศึกษาป่ีท่ี 6 ตั้งแต่ปี 2552–2555 ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี ทั้งน้ี ดร.อมัรินทร์ อินทร์อยู ่ซ่ึงเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมกล่าววา่ “หลกัในการเรียนรู้ของเด็กส่วน
ใหญ่ เกิดจากการอ่านหนงัสือ และท ากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยให้เด็กด าเนินการดว้ยตนเอง” 
ส่วน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไตรรัตน์ พิพฒัน์โภคผล รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กล่าววา่ “โดยส่วนตวั ไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาลท่ีมีการ
จดัสอบแบบทดสอบต่างๆ ข้ึนในช่วงปลายมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และตน้เทอมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เพราะหลงัจากนกัเรียนสอบเสร็จแลว้ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่สนใจเรียนในห้องเรียน และ
ใคร่เสนอแนะให้สอบโอเน็ทหลงัจากเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6” และ ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารศาสน์วิเทศ ร่มเกลา้ มีความเห็นวา่ “การเตรียมพร้อมกบัการสอบโอเน็ท 
โรงเรียนไดน้ ามาดดัแปลงบางส่วน และไดน้ ามาเป็นส่วนหน่ึงในบทเรียนของเด็ก เพื่อให้เด็กคุน้เคย
กบัขอ้สอบ และไดป้รับความคิดของตนเองให้เขา้กบัขอ้สอบมากท่ีสุด ” (ทีมข่าวสังคมออนไลน์,           
8 กนัยายน 2555) 
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 Benchmarking 
 Benchmarking (2541) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบก่ารณ์ และวิธีปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ (Best Prectices) จากองค์กรอ่ืนภายใต้กติกาสากล โดยศึกษาจากประสบการณ์ตรงของ
องคก์รอ่ืนแลว้น ามาประยุกตใ์ห้เหมาะสม จะช่วยประหยดัเวลาและเป็นเส้นทางลดัสู่ความเป็นเลิศ
อยา่งกา้วกระโดด 
 เป็นการศึกษาจากผูป้ฏิบติัไดดี้ท่ีสุดและศึกษาวิธีปฏิบติัท าความเขา้ใจกระบวนการและ
วิธีปฏิบติัเพื่อผลกัดนัให้เกิดผลการปฏิบติัการท่ีดี อนัเป็นการเลือกสรรและน าวิธีปฏิบติัมาปรับใช้
กบัใหเ้หมาะกบัหน่วยงานโรงเรียนของตนในเชิงสร้างสรรคมิ์ใช่การลอกเลียน 
 ขอ้ดีในการท า Benchmarking  
 1. ช่วยลดระยะเวลาในการทดลองในการพฒันางาน 
 2.  ช่วยให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เม่ือได้แนวคิดอันใช้เป็นแบบในการพฒันา ท าให้
องคก์รสนใจทกัษะ ความสามารถ ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์   
 3.  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยเรียนทางลดัใหก้า้วทนัองคก์รอ่ืน 
 ปัจจยัความส าเร็จในการท า Benchmarking 
 1.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 2.  การฝึกอบรมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหที้มงานเขา้ใจกระบวนการท า Benchmarking ท่ี
ถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบ 
 3.  ตอ้งเป็นความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
 4.  เนน้การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศโดยวางแผนการจดัการท่ีดี และการติดตามท่ีดี 
 5.  ผูบ้ริหารตอ้งมุ่งมัน่ท า Benchmarking อยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาหน่วยงาน 
 6.  เกณฑก์ารเปรียบเทียบสมรรถนะตอ้งปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอและควรปรับปรุง
กระบวนการ Benchmarking ระหวา่งการด าเนินการเช่นกนั (Plan, Do, Check, Act) 
  การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบัน
ราชภัฏ 
 ไพโรจน์ ดว้งวิเศษ (2543) ประเมินโครงการพฒันาการเรียนการสอนทางครุศาสตร์
สถาบนัราชภฏัโดยใช้ผูเ้ขา้อบรมในโครงการน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ ประกอบดว้ย กลยุทธ์ 7 ดา้น คือ กลยุทธ์ดา้นอาจารย  ์ กลยุทธ์
ด้านนักศึกษา กลยุทธ์ด้านบริหารจดัการ กลยุทธ์ด้านปัจจยัและส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน             
กลยุทธ์ดา้นหลกัสูตร กลยุทธ์ดา้นกระบวนการเรียนการสอน กลยุทธ์การสร้างความเขา้ใจอาจารย ์ 
และการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ซ่ึงกลยุทธ์แต่ละดา้น เช่น ดา้นอาจารย ์ตอ้งเพิ่มการเชิดชูเกียรติ
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และให้รางวลัแก่อาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญด้านการสอน สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงาน จดั
อบรมสัมมนา ใหทุ้นดูงานและศึกษาต่อ ส่งเสริมการท าวจิยักระบวนการเรียนรู้ ดา้นนกัศึกษาก็ปรับ
ความรู้พื้นฐาน จดัโครงการพฒันาจิตใจและวิญญาณความเป็นครู ดา้นการบริหารจดัการ ก็พฒันา
โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนตน้แบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านปัจจยัและส่ิงอ านวยความสะดวก        
ก็จดัหาครุภณัฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน จดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ ดา้นหลกัสูตรจดัตามความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน ด้านกระบวนการเรียนการสอน จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้เทคโนโลยี มี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เป็นตน้ 
 ปีเตอร์  เฟลมิง (Peter Fleming) เขียนเทคนิคการจดัการระดบักลางในโรงเรียนมธัยม  

(The Art Midle Mngement in Secondry Schools: A Guide to Effective Subject and Team Leadership) 
บอกความหมายและแนวปฏิบติัของ  “การจดัการระดบักลาง” ในโรงเรียนซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ี
สามารถสร้างความเป็นเลิศในการพฒันาการเรียนรูเของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางท่ี
หัวหน้าหมวด หัวหน้าระดบั หัวหน้าคณะ รวมทั้งผูน้  าอ่ืนๆ จะไดเ้รียนรู้วิธีการวางแผน การผนึก
ก าลงัในการท างาน การเสริมพลงัเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์สู่ความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นตน้วา่ 

1. ผูจ้ดัการระดบักลางตอ้งมีความสามารถในการปรับเปล่ียนวิธีการและรูปแบบของ
การติดต่อประสานงาน เพราะผูจ้ดัการระดบักลางเป็น “ผูป้ระสานท่ีส าคญั” คือ เป็นผูแ้สดงให้เห็น
ปรัชญาการศึกษาท่ีชดัเจน เป็นผูท้  าให้อุดมคติเป็นจริงและปฏิบติัได ้เพราะงานในชั้นเรียน คือ งาน
สอนนั่นเอง การปรับปรงคุณภาพของผูเ้รียน คือ หัวใจของการจดัการโรงเรียน การจูงใจและน า
บุคลากรให้บรรลุเป้าหมายมีความส าคญัยิ่ง เพราะการจดัการระดบักลางเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. ผูจ้ดัการระดบักลางตอ้งแสดงให้เห็นลกัษณะการจดัระดบักลาง 4 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี 

2.1 มีวิสัยทัศน์ เห็นความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบ และสามารถท าให้ผูอ่ื้น
กระตือรือร้นตาม อนัเป็นคุณสมบติัของผูมี้ภาวะผูน้ า 

2.2 เขา้ใจปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีดีและปฏิบติัได ้คือ มีความรู้ มีความ
เช่ียวชาญ หรือรู้วธีิการ อนับ่งบอกถึงการเป็นผูป้ฏิบติัท่ีดี 

2.3 ก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งการจดับุคลากรและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผนจูงใจ และกระตุน้ให้มีการปฏิบติังานท่ีดี แกปั้ญหาการปฏิบติังานท่ีไม่ไดผ้ล เพื่อให้งาน
ส าเร็จ อนัเป็นความาสามารถในการจดัการ 

2.4 สามารถใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมท าให้งานมีประสิทธิภาพ อันเป็น
ความสามารถในการบริหารงาน 
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3. ตอ้งเห็นความจ าเป็นของการพฒันาภาวะผูน้ า พฒันาทกัษะการจดัการ พฒันาการ
บริหารโดยมีความยดืหยุน่บา้ง 

4. ตอ้งยอมรับจุดอ่อนของตนและหาวธีิใชจุ้ดแขง็ของบุคลากรในทีมมาทดแทน 
5. มีคุณสมบติัท่ีจะเรียนรู้ พฒันา และปรับเปล่ียนได ้

 ดงันั้น ศิลปะการจดัการระดบักลาง คือ การใช้วิจารณญาณ หรือความสามารถในการ
ประเมินสถานการณ์ โดยน ากลยทุธ์การจดัการมาใชใ้หเ้หมาะสม ส่งเสริมวิชาท่ีตนสอนโดยร่วมมือ
กบัหวัหนา้กลุ่มสาระวชิาอ่ืน จึงตอ้งใชค้วามมีมนุษยสัมพนัธ์ และบริหารจดัการทุกส่วนขององคก์ร 
(TQM) นอกจากน้ี ผูจ้ดัการระดบักลางมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการวางแผนส่วนหน่ึงและก ากบัดูแล
การสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตรและการจดัสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการ
ระดบักลาง เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยจึงตอ้งสอนภาษาไทยและท างานบริหารร่วมดว้ย จึง
ตอ้งจดับุคลากรใหเ้หมาะกบัความรู้ความสามารถ 
 ปีเตอร์ คลา้ก (Peter Clarke) อาจารยใ์หญ่โรงเรียนไรดิงส์ (Ridings) ในฮาลิแฟกซ์ 
(Halifax) เป็นบุคคลส าคญัท่ีท าใหโ้รงเรียนท่ีมีปัญหากลบัมาด าเนินการโดยปราศจากปัญหา และท า
ให้แนวคิดท่ีว่า “การจดัการระดบักลางสามารถท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ” เป็นท่ียอมรับและ
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จต้องมีผูจ้ดัการระดบักลางท่ีรับผิดชอบทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
นบัเป็น “ตวัจกัรส าคญั” ท่ีเขม้แขง็ของโรงเรียน (Clarke, 1998)  
 ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ท๋ษฎีการจดัการและการปฏิบติังานไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นระบบ
การศึกษาเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีหลักฐานชัดเจนว่า การจัดการท่ีดีช่วยพฒันา
มาตรฐานของโรงเรียน จึงมีการรณรงคใ์หเ้พิ่มทกัษะการจดัการระดบักลางในโรงเรียนมธัยม 
 โรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานสามารถท างานอย่างยืดหยุ่น ให้อ านาจการ
ตดัสินใจแก่ครูเพื่อท างานเชิงสร้างสรรค ์เนน้การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมไดพ้ิสูจน์ให้เห็นวา่
สามารถเปล่ียนแปลงไดดี้กว่า ทั้งน้ี ผูจ้ดัการระดบักลางตอ้งแสดงให้เห็นการอุทิศตน ความสุขุม 
รอบคอบ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันาการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทงาในการแกปั้ญหา และ
เพิ่มพนูความสามารถของตนใหพ้ร้อมท่ีจะขจดัปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจดัการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายศึกษาองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีระเบียบวธีิวจิยั  ดงัน้ี 

3.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2   ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย น้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   เร่ือง 

กลยุทธ์การบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตารางที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ประชากรและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 ดา้นประชากร(Population)แบ่งตามขั้น 

 1. ขั้นศึกษาสภาพการจดัการสอนภา   

  1.1 ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนบ 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบการบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพ 

การสอนภาษาไทย 
 

 
กลยุทธ์การจัดการสอนภาษาไทย 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ 
 

1. การบริหารใหมี้การจดัการสอนภาษาไทยท่ีมี

คุณภาพ 

 1) การพฒันาความรู้  ทกัษะ  และเทคนิค

  การสอนภาษาไทย 

 2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 

 3) การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรง 

         ในการท างาน 

 4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

2. การบริหารเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย 

 1) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวย 

  ต่อการสอนภาษาไทย 

 2) การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 3) การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 

3. กลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
    1)  แผนการจดัการสอนภาษาไทยประกอบดว้ย 

- การจดักิจกรรมการสอน  
- การจดับรรยากาศการสอน 
- การใชส่ื้อประกอบการสอน 
- การใชแ้หล่งเรียนรู้ประกอบ 

 2) การวิจยัเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย  
- จดัการเรียนรู้ 

1. การวิจยัเพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

4. กลยทุธ์การวดัและการประเมินเพ่ือพฒันาการ
สอนภาษาไทย 
 1) การประเมินคุณภาพภายใน 
 2) การประเมินคุณภาพภายนอก 

- เขตพ้ืนท่ี 
- สมศ. 
- สทศ. 

 

 

-  กลยุทธ์การบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2,875 
โรงเรียน และ 100 โรงเรียนตามล าดบั  
 3.2.2 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ผูว้ิจ ัยได้เลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มท่ีสอบได้คะแนนระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 อนัดบัแรกตามท่ีส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
จดัล าดบัไว ้ซ่ึงมีทั้งโรงเรียนสาธิต (สาธิตมหาวิทยาลยัและสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั) โรงเรียน
เอกชน และโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อยา่งละ 50 โรงเรียนท่ีอยูใ่น
จงัหวดัเดียวกนัหรือในเขตการศึกษาเดียวกนักบัโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนสอบ O-NET วิชาภาษาไทย   
สูงท่ีสุด 50 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2  กลุ่มโรงเรียนท่ีคะแนนสอบ O-NET วชิาภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 อนัดบัแรก 
  
ล าดบั ภาค จงัหวดั ช่ือโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย 

1 กลาง กรุงเทพฯ เตรียมอุดมศึกษา   76.58 
2 กลาง นครปฐม มหิดลวทิยานุสรณ์   74.20 
3 กลาง อยธุยา สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

พระนครศรีอยธุยา 
73.62 

4 กลาง นครปฐม สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  72.48 
5 กลาง กรุงเทพฯ มาแตร์เดอีวทิยาลยั    71.88 
6. กลาง กรุงเทพฯ ราชินีบน 71.29 
7. ใต ้ สงขลา ธิดานุเคราะห์ 71.09 
8. กลาง กรุงเทพฯ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ 70.82 
9. กลาง กรุงเทพฯ ราชินี 70.74 
10. ใต ้ ปัตตานี สาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 70.33 
11. เหนือ เชียงใหม่ สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  70.25 
12. กลาง นครปฐม สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 70.23 
13. กลาง กรุงเทพฯ จิตรลดา   70.08 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ล าดบั ภาค จงัหวดั ช่ือโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย 
14. กลาง กรุงเทพฯ เขมะสิริอนุสสรณ์   69.59 
15. ใต ้ ตรัง จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง  69.52 
16. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั(มธัยม) 69.27 
17. กลาง กรุงเทพฯ อสัสัมชญัคอนแวนต ์   69.20 
18. ใต ้ ตรัง บูรณะร าลึก    69.13 
19. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ปทุมวนั    
68.84 

20. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 68.26 
21. กลาง กรุงเทพฯ สตรีวทิยา     68.05 
22. กลาง กรุงเทพฯ ศึกษานารี    67.94 
23. กลาง ลพบุรี สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  67.58 
24. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 67.38 
25. เหนือ เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 66.96 
26. อีสาน มหาสารคาม สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  66.80 
27. กลาง ชลบุรี สาธิต "พิบูลบ าเพญ็" มหาวทิยาลยับูรพา 66.78 
28. กลาง กรุงเทพฯ มธัยมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 66.52 
29. กลาง กรุงเทพฯ รุ่งอรุณ 66.46 
30. กลาง กรุงเทพฯ เซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 66.29 
31. กลาง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 66.12 
32. เหนือ พิษณุโลก จุฬาภรณราชวทิยาลยั 65.95 
33. กลาง กรุงเทพฯ วฒันาวทิยาลยั 65.95 
34. ใต ้ สงขลา หาดใหญ่วทิยาลยั 65.92 
35. กลาง นครปฐม นาคประสิทธ์ิ 65.81 
36. กลาง กรุงเทพฯ เบญจมราชาลยั 65.56 
37. เหนือ พิษณุโลก เฉลิมขวญัสตรี 65.38 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ล าดบั ภาค จงัหวดั ช่ือโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย 

38. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร 

65.17 

39. เหนือ เชียงใหม่ พระหฤทยัเชียงใหม่ 65.03 
40. กลาง กรุงเทพฯ อมาตยกุล 65.00 
41. กลาง กรุงเทพฯ สายปัญญา 64.99 
42. กลาง กรุงเทพฯ สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 64.59 
43. ใต ้ สตูล จุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 64.45 
44. กลาง กรุงเทพฯ สตรีมหาพฤฒาราม 64.43 
45. ใต ้ สงขลา แสงทองวทิยา 64.38 
46. ใต ้ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 64.25 
47. กลาง กรุงเทพฯ เซนตค์าเบรียล 64.20 
48. กลาง กรุงเทพฯ สตรีวดัระฆงั 63.97 
49. กลาง กรุงเทพฯ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 63.95 
50. กลาง กรุงเทพฯ อ านวยศิลป์ 63.92 

 
หมายเหตุ: ภาคเหนือ – 1. เชียงใหม่    2. พิษณุโลก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ – 1. มหาสารคาม 
ภาคกลาง – 1. กรุงเทพฯ  2. นครปฐม  3. อยธุยา  4.ลพบุรี  5. สมุทรปราการ  6. ชลบุรี    
ภาคใต ้– 1.สตูล   2.สงขลา   3.นครศรีธรรมราช   4.ตรัง    5.ปัตตานี  

 
 จากตารางท่ี 3.1 รายช่ือโรงเรียนท่ีได้คะแนนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET1) วิชา
ภาษาไทยสูงล าดับท่ี 1-50 ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค รวม 14 จงัหวดั จดัเป็นตวัแทนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเขา้สอบ O-NET ทัว่ประเทศ จ านวน 2,875 โรงเรียน ซ่ึง สทศ.เรียงล าดบั
โรงเรียนท่ีคะแนนสูงสุด 50 อนัดบัแรกของแต่ละวิชาไว ้ผูว้ิจยัจึงใชโ้รงเรียนท่ีไดค้ะแนนภาษาไทย
สูงสุดเป็นหลักแล้วจดัหาโรงเรียนในจงัหวดัเดียวกันหรือเขตการศึกษาเดียวกัน เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั โดยจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียล์งทะเบียน
ไป-กลับ ไปยงักลุ่มโรงเรียนคะแนนภาษาไทยสูงคู่ขนานไปกับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป จึงได้รับ
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แบบสอบถามจากโรงเรียนกลุ่มท่ีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงคืนมา จ านวน 37 โรงเรียน           
คิดเป็นร้อยละ 74 ของกลุ่มโรงเรียนท่ีสอบ O-NET วิชาภาษาไทยสูงท่ีสุด 50 โรงเรียน ส่วนกลุ่ม
โรงเรียนทัว่ไปเป็นกลุ่มท่ีสามารถมองเห็นสภาพการสอนภาษาไทยในปัจจุบนัให้ชดัเจนได้ จึงใช้
ขอ้มูลจากกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปจ านวน 63 โรงเรียน เพื่อศึกษาโรงเรียนทั้งหมด 100 โรงเรียนตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้ในท่ีสุดก็ไดข้อ้มูลจากโรงเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3  แสดงสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนัของโรงเรียนท่ีศึกษา  
                   

โรงเรียนคะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูง โรงเรียนทัว่ไป 
ภาคเหนือ 
1. จงัหวดัเชียงใหม่  
– สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1 
-  ปร๊ินรอแยลลว์ทิยาลยั 2 
- พระหฤทยั เชียงใหม่ 3 

 
 
- วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ 1 
- กาวลิะวทิยาลยั 2 
- นวมินทราชูทิศ เชียงใหม่ 3 

2. จงัหวดัพิษณุโลก 
-  จุฬาภรณราชวทิยาลยั พิษณุโลก  4 
 

 
- เตรียมอุดมภาคเหนือ พิษณุโลก 4 
- พิษณุโลกพิทยาคม 5 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
3. จงัหวดัมหาสารคาม 
-  สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 5 
 

 
 
- ผดุงนารี มหาสารคาม 6 
- เลยพิทยาคม 7 

ภาคกลาง 
4. จงัหวดันครปฐม 
- สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 6 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 7 
- นาคประสิทธ์ิ 8 

 
 
- สิรินธรราชวทิยาลยั 8 
- ราชินีบูรณะ 9 
- พระปฐมวทิยาลยั 10 

5. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 9 

- 
 จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์11 
-ผกัไห่สุทธาประมุข 12 

6. จงัหวดัลพบุรี 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 10 

 
- พิบูลวทิยาลยั 13 
- พระนารายณ์ 14 

7. จงัหวดัสมุทรปราการ 
- เซนตโ์ยเซฟ บางนา 11 
 

 
- ดดัดรุณี  ฉะเชิงเทรา 15 
- กาญจนาภิเษก  ฉะเชิงเทรา 16 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ)  
 

โรงเรียนคะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูง โรงเรียนทัว่ไป 
8. จงัหวดัชลบุรี 
- สาธิตพิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 12 
 

 
- ชลบุรี(สุขบท) 17 
- ชลราษฎร์อ ารุง 18 
- สิงห์สมุทร 19 
- สวนกุหลาบชลบุรี 20 

9. กรุงเทพมหานคร 
- เตรียมอุดมศึกษา 13 
- ราชินีบน 14 
- เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์15 
- ราชินี 16 
- เขมะสิริอนุสรณ์ 17 
- อสัสัมชญัคอนแวนต ์18 
- สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนั 19 
- สาธิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 20 
- สตรีวทิยา 21 
- ศึกษานารี 22 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 23 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร24 
- วฒันาวทิยาลยั 25 
- สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   ประสานมิตร 26 
- อมาตยกุล 27 
- สายปัญญา 28 
- สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 29 
- สตรีวดัระฆงั 30 

 
- หอวงั 21 
- ราชวนิิตมธัยม22 
- พุทธจกัร 23 
- สารวทิยา 24 
- ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 25 
- โยธินบูรณะ 26 
- ฤทธิยวรรณาลยั 27 
- บางกะปิ 28 
- มธัยมวดัเบญจมบพิตร 29 
- วชิรธรรมสาธิต 30 
- สายน ้าผึ้ง 31 
- วดัสังเวช 32 
- วดัประดู่ในทรงธรรม 33 
- สุวรรณารามพิทยาคม 34 
- โพธิสารพิทยาคม 35 
- ลาดปลาเคา้พิทยาคม 36 
- สตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 37 
- มธัยมวดัหนองแขม 38 
- นนทรีวทิยา 39 
- วดัพุทธบูชา 40 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

โรงเรียนคะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูง โรงเรียนทัว่ไป 
กรุงเทพฯ (ต่อ) 
- เตรียมอุดมพฒันาการ 31 
 

 
- บดินทร์เดชา 41 
- ฤทธิณรงคร์อน 42 
- ธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์43 
- วมุิตยารามพิทยากร 44 
- พรตพิทยพยตั 45 
- นวมินทราชูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล 46 
- ทวธีาภิเษก 47 
- กุนนทีรุทธารามวทิยาคม 48 
- วดัธาตุทอง 49 
- วดับวรนิเวศ 50 
- สตรีศรีสุริโยทยั 51 
- ยานนาเวศวทิยาคม 52 
- สิริรัตนาธร 53 
- วดัปากน ้าวทิยาคม 54 
- อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั 55 
- นวมินทราชูทิศสตรีวทิยา 56 
- สามเสนวทิยาลยั  57 

ภาคใต้ 
10. จงัหวดัตรัง 
- จุฬาภรณราชวทิยาลยั  ตรัง 32 
- บูรณะร าลึก 33 
11. จงัหวดัสงขลา 
- ธิดานุเคราะห์ 34 
- แสงทองวทิยา 35 
 

 
 
- หว้ยยอด  ตรัง 58 
- ศรียาภยั  ชุมพร 59 
 
- วรนารีเฉลิม  สงขลา 60 
- หาดใหญ่รัฐประชารังสรรค ์ สงขลา 61 

DPU



146 

 
ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

โรงเรียนคะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูง โรงเรียนทัว่ไป 
12. จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 36 

 
- ฉวางรัชดาภิเษก62 

13. จงัหวดัปัตตานี 
- สาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 37 

 
- สตูลวทิยา  สตูล63 

 
 จากตารางท่ี 3.2 จะเห็นว่าการท่ีได้จดัหาโรงเรียนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับ
โรงเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงในการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยก่อนเก็บขอ้มูลจึง
ไดข้อ้มูลการวจิยัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อใหส้ามารถใชแ้บบสอบถามชุดเดียวกนัในการเก็บขอ้มูล
ในสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั แมว้่าจะเป็นการยากต่อการเก็บขอ้มูลเป็นอย่างมากเพราะขอ้มูล
กระจายอยูถึ่ง 14 จงัหวดัดว้ยกนั   
 3.2.3 ขั้นพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้เลือกโรงเรียนจ านวน 8 โรงเรียน จากโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มท่ีสอบไดค้ะแนนระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูง 50 
อนัดบัแรก ตามท่ีส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจดัล าดบัไวโ้ดยตอ้งมีทั้ง “โรงเรียนสาธิต
(สาธิตมหาวิทยาลยัและสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั) โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ” ดงัน้ี 
 1. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 3. โรงเรียนราชินีบน 
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 5. โรงเรียนสตรีวทิยา 
 6. โรงเรียนศึกษานารี 
 7. โรงเรียนสายปัญญา 
 8. โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย    
 3.3.1 ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตรวดั 5 ระดบั จ านวน 51 ขอ้ 
 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช ้
 1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ แลว้น า
ความรู้หรือผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง 
 3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา ส านวนภาษาดว้ยการหาค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) 
  คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1. เป็นผูมี้วฒิุดา้นการบริหารหรือการจดัการศึกษา 
  2. เป็นผูมี้วฒิุดา้นหลกัสูตรและการสอน 
  3.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญการวจิยั 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัโรงเรียนอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีก าลงัศึกษา 
จ านวน 30 คน จากโรงเรียน แล้วน าแบบสอบถามนั้นมาเพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ตาม
วธีิการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา และไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.9841 
 3.3.2 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรีย น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใชแ้บบสอบถามแบบมาตรวดั 5 ระดบั จ านวน 51 ขอ้ เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 
 3.3.3 พฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ใชแ้บบสัมภาษณ์   
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใชแ้บบสอบถาม 
โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ไป-กลบั เพื่อให้ความสะดวกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลอนัไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.4.2 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรี ยน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใชแ้บบสอบถาม 
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 เน่ืองจากทั้งขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกนัจึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 
 1. น าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ถึง  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้งโรงเรียนสาธิต โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 
 2.  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียพ์ร้อมสอดซองท่ีจ่าหน้าซองติดแสตมป์เพื่อ
อ านวยความสะดวกท่ีจะส่งกลบัคืนมา โดยลงทะเบียนไป-กลบั 
 3.4.3 ขั้นพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษา 
 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีไปสัมภาษณ์ทั้ง 8 โรงเรียน คือ 
  1. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
  3. โรงเรียนราชินีบน 
  4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  5. โรงเรียนสตรีวทิยา 
  6. โรงเรียนศึกษานารี 
  7. โรงเรียนสายปัญญา 
  8. โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 2. น าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ถึง  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้งโรงเรียนสาธิต โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ 
 3. โทรศพัทป์ระสานงานกบัโรงเรียนท่ีใชสุ่้มสัมภาษณ์ทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อขอนดัหมาย
ตามเวลาท่ีทางโรงเรียนสะดวกท่ีจะใหส้ัมภาษณ์ 
 4. ก่อนสัมภาษณ์ขออนุญาตอดัเทปและกลบัมาสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 1.  ท าทะเบียนรับเอกสารและตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม 
  1.1 จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 
  1.2 น าขอ้มูลมาค านวณทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package For Social Science) แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

DPU



149 

 2. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยัใชส้ถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  2.1  วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารค านวณค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละ 
  2.2 วิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็น ใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ถือว่าค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูลตกอยูใ่นช่วงใด    
ก็แสดงวา่ การปฏิบติัอยู่ในระดบันั้น ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
เบสท ์(Best) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49   หมายถึง  มีการปฏิบติัระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49   หมายถึง    มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.2 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 เพราะเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเหมือนกนั 
 3.5.3 ขั้นพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
 1.  นดัหมายวนั เวลาเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกจากโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการจดัการสอน
ภาษาไทย จ านวน 8 โรงเรียนดว้ยตนเอง 
 2.  ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทยหรือครูภาษาไทย 
 3.  เตรียมเคร่ืองบนัทึกสียง และขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีจะสัมภาษณ์ 
 4.  พฒันากลยทุธ์โดย 
   4.1  ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
   4.2   วเิคราะห์ TOWS Matrix โดยจบัคู่เป็น 4 กลุ่ม คือ SO ST WO WT เพื่อน าผลมา
ร่างกลยทุธ์ฯ  
   4.3  น าร่างกลยุทธ์เสนอในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups) แลว้พฒันาเป็น  
กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันา การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และ 3) พฒันากลยุทธ์การบริหารการจดัการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
4.1  แสดงผลการศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนทั่วไป จ านวน 100 โรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม        
500 คน 
 
ตารางที ่4.1  แสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม 
 

ต าแหน่ง อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 

ปี 
31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 

0 0.0 1 1.7 10 17.9 45 80.4 56 100 

รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ 

1 1.5 11 15.9 14 20.3 43 62.3 69 100 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

3 3.4 10 11.8 19 22.4 53 62.4 85 100 

ครูภาษาไทย 83 28.6 50 17.2 55 19.0 102 35.2 290 100 
รวม 87 17.4 72 14.4 98 19.6 243 48.6 500 100 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6 
รองลงมามีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 19.6 น้อยกว่า 31 ปี ร้อยละ 17.4 และ 31-40 ปี ร้อยละ 14.4 เม่ือ
จ าแนกตามต าแหน่งพบวา่ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 50 ปี ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 80.4 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 62.3 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 62.4 และ
ครูภาษาไทย ร้อยละ 35.2 

 
ตารางที ่4.2  แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม 
 

ต าแหน่ง การศึกษา 
ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 

0 0.0 4 7.1 38 67.9 14 25.0 56 100 

รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการ 

0 0.0 13 18.8 48 69.6 8 11.6 69 100 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

0 0.0 42 49.4 41 48.2 2 2.4 85 100 

ครูภาษาไทย 5 1.7 201 69.3 83 28.6 1 0.4 290 100 
รวม 5 1.0 260 52.0 210 42.0 25 5.0 500 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.0 

รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ 42.0 ปริญญาเอกร้อยละ 5.0 และต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.0 เม่ือ
จ าแนกตามต าแหน่งพบว่าต าแหน่งผูอ้  านวยการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 
67.9 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 69.6 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 49.4 และครูภาษาไทย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69.3 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนปีตามประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม 
 

ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหาร / การสอนภาษาไทย 
นอ้ยกวา่ 5 ปี -5 ปี 6-10 ปี มากกวา่ 10 ปี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 2 3.6 9 16.1 45 80.3 56 100 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ 

18 26.0 10 14.5 41 59.5 69 100 

หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

10 11.7 6 7.1 69 81.2 85 100 

ครูภาษาไทย 86 29.7 45 15.5 159 54.8 290 100 
รวม 116 71.0 70 14.0 314 62.8 500 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการบริหาร/การสอนภาษาไทย 

นอ้ยกวา่ 5 ปี – 5ปี ร้อยละ 71.0 ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 62.8 และประสบการณ์ 6-10 ปี 
ร้อยละ 14.0 เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งพบว่าต าแหน่งผูอ้  านวยการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
บริหารมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 80.3 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
บริหารมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 59.5 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 81.2 และครูภาษาไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 
54.8  
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 4.1.2 วเิคราะห์เชิงปริมาณจากแบบสอบถามของกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป จ านวน 100 โรงเรียน 
การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย แบ่งเป็น           

2 ส่วน 
1. องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย (ดา้นการบริหาร) 

ประกอบดว้ย 
 1.1  การบริหารใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 
  1.1.1  การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
  1.1.2  การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 
  1.1.3  การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน 
  1.1.4  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
  1.2 การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย  
  1.2.1  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย  
  1.2.2  การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
  1.2.3  การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.  กลยทุธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย(ดา้นปฏิบติัการสอน) 
 2.1 องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
  2.1.1  แผนการสอนภาษาไทย  
  2.1.2  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
 2.2 กลยทุธ์การวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
  2.2.1  การประเมินคุณภาพภายใน 
  2.2.2  การประเมินคุณภาพภายนอก 

 การศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร (2 ขอ้) กบัฝ่ายปฏิบติัการสอน (2 ขอ้) 
ฉะนั้นใน 4 ขอ้ใหญ่ มีประเด็นท่ีศึกษาทั้งหมด 11 ประเด็น ในท่ีน้ีจึงเรียงล าดบัตามประเด็นท่ีศึกษา
11 ประเด็น ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการพฒันาความรู้ ทกัษะ 
และเทคนิคการสอนภาษาไทย 

n=500 
1.1 การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมี
คุณภาพ 

x̅ S.D. ความหมาย ล าดบั 

1.1.1 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ
สอนภาษาไทย 

    

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ใน
การพฒันาการสอนภาษาไทย  

3.96 0.76 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

2 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเขา้ใจแก่ครูใน
การก าหนดเป้าหมาย และหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติัเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพมากข้ึน  

4.07 0.75 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

1 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรมครู
ภาษาไทยเพื่อพฒันา การเรียนการสอนเป็นประจ า
ทุกเดือน  

3.33 1.05 มีการปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง 

5 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้จดั
นิทรรศการหมุนเวยีนและจดักิจกรรมเสริมความรู้
ภาษาไทยตลอดปี  

3.91 0.86 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

3 

5. ผู ้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการประกวด
นวตักรรมการสอนภาษาไทย  

3.36 1.08 มีการปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง 

4 

รวม 3.73 0.90 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ด้านการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย

โดยรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
3 ล าดบัแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเขา้ใจแก่ครูในการก าหนดเป้าหมาย และหนา้ท่ีท่ีควร
ปฏิบติัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพมากข้ึน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.07) 
รองลงมา ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 3.96) และผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้จดันิทรรศการหมุนเวียนและ
จดักิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทยตลอดปี มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.91) ส่วนขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันา การเรียนการ
สอนเป็นประจ าทุกเดือน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.33)  
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

n=500 
1.1 การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ x̅ S.D. ความหมาย ล าดบั

ท่ี 
1.1.2 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย     

1. ผู ้บ ริหารโรงเ รียนก าหนดให้ครูภาษาไทย
รายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนทุกเดือน หลงัจากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  

3.29 1.02 มีการปฏิบติั
ในระดบัปาน

กลาง 

5 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันา
นกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้มี
คะแนนสูงข้ึน  

4.47 0.63 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์
จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรคในการสอนภาษาไทย
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แล้วน าผลการวิเคราะห์มา
ประกอบการวางแผนการสอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

4.11 0.77 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

4. ผู้บ ริหารโรง เ รียนแนะน าให้ครูภาษาไทย
ปรับเปล่ียนแผนพัฒนาการสอนภาษาไทยได้ตาม
สถานการณ์  

4.13 0.75 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

5. ผู้บ ริหารโรง เ รียนมีการประเ มินการสอน
ภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

3.96 0.84 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

รวม 3.99 0.80 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ดา้นการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทยโดยรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก (x̅ = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนก าหนดใหค้รูภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้มีคะแนน
สูงข้ึน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.47) รองลงมา ผูบ้ริหารโรงเรียนแนะน าให้ครูภาษาไทย
ปรับเปล่ียนแผนพฒันาการสอนภาษาไทยไดต้ามสถานการณ์ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
4.13) และผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรคในการสอน
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ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แล้วน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผนการสอน
ภาษาไทยให้ดีข้ึน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.11) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ
ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนทุกเดือน หลังจากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.29)  

 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการสนับสนุนและการ
เสริมแรงในการท างาน 
                                                                                                                         n=500 

1.1 การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ x̅ S.D. ความหมาย ล าดบั
ท่ี 

1.1.3 การให้การสนับสนุนและการเสริมแรงในการ
ท างาน 

    

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนด้านการเงิน และ
ดา้นอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

4.06 0.81 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคัญต่อการสอน
ภาษาไทย ด้วยการจัดอบรมวิจัยในชั้ นเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย แลว้ผูบ้ริหารตรวจ
รายงานผลการวจิยัดว้ยตนเอง  

3.77 0.94 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

3.  ผู ้บ ริหารจัดให้มีรางว ัลแก่ค รูภาษาไทย ท่ี
สามารถพฒันานักเรียนให้มีผลการสอบ  O-NET 
สูงข้ึน  

3.24 1.22 มีการปฏิบติั
ในระดบัปาน

กลาง 

5 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยจดันิทรรศการการหมุนเวยีนทุกเดือน  

3.51 1.02 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการประกวดทกัษะ
การใช้ภาษาไทย การแสดงความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
การแสดงละคร การตอบปัญหาภาษาไทย เป็นตน้  

4.12 0.77 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

รวม 3.74 0.95 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การให้การสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างานโดยรวม
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบั
แรก คือ ผู ้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย การแสดงความคิด
สร้างสรรค ์เช่น การแสดงละคร การตอบปัญหาภาษาไทย เป็นตน้ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
4.12) รองลงมา ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอนภาษาไทย  มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.06) และผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความส าคญัต่อการสอนภาษาไทย ดว้ยการจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาไทย แลว้ผูบ้ริหารตรวจรายงานผลการวิจยัดว้ยตนเอง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.77) 
ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัแก่ครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียน
ใหมี้ผลการสอบ O-NET สูงข้ึน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.24)  
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมความกา้วหน้า
ในวชิาชีพ 

n=500 
1.1.การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทย 

มีคุณภาพ 
x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

1.1.4 การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ     
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้

ครูภาษาไทยพฒันาการสอน เพื่อเตรียมนกัเรียน
ให้พร้อมรับการประเมินทั้งภายในโรงเรียนและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

4.05 0.74 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสอน
ภาษาไทย  

4.05 0.84 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

3. ผู ้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการอบรมครู 
เพื่อใหค้รูสามารถจดัท าแผนการสอนภาษาไทยท่ี
ใช้ผลการวิเคราะห์หลักสูตร ผลการวิเคราะห์
ขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์การประเมินของ สม
ศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการ
สอน  

4.11 0.82 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

4. ผู ้บริหารโรงเรียนส่งเสริมครูให้ศึกษา
หลกัสูตร วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET  และเกณฑ์การประเมินของ สมศ. มา
ประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอน
ภาษาไทย  

4.11 0.82 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการ
ด าเนินการประเมินมาปรับปรุงการสอน
ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.06 0.77 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

รวม 4.08 0.80 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพโดยรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก (x̅ = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจดัให้มีการอบรมครู เพื่อให้ครูสามารถจดัท าแผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการวิเคราะห์
หลกัสูตร ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ  O-NET และเกณฑ์การประเมินของ  สมศ.  มาประกอบการท า
โครงการสอนและแผนการสอน และผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมครูให้ศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์
หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์การประเมินของ  สมศ. มาประกอบการท าโครงการ
สอนและแผนการสอนภาษาไทย ทั้ง 2 ขอ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.11) 
รองลงมาผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
สอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.06) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแผนกลยุทธ์เพื่อให้ครูภาษาไทยพฒันาการสอนเพื่อเตรียมนกัเรียน
ให้พร้อมรับการประเมินทั้งภายในโรงเรียนและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และผูบ้ริหาร
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทย ทั้ง 2 ขอ้ มี
การปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.05)  
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย 

n=500 
1.2 การบริหารเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

1.2.1 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
จดัการสอนภาษาไทย 

    

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยุทธ์บริหารโดยเฉพาะ
เพ่ือวางแผนพฒันาการสอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

3.83 0.8 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจ
ความตอ้งการวสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทย 
และจดัหาวสัดุตามความตอ้งการของครู  

3.89 0.84 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมของครู
ในการระดมสมองวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพฒันาการ
สอนภาษาไทย  

4.03 0.81 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูน าแผน 
กลยุทธ์มาปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และ
ก าหนดเวลาในการประเมินตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

4.04 0.77 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

5. ผู ้บริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินการ
ประเมิน กลยทุธ์การพฒันาการสอนภาษาไทย  

3.83 0.84 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

รวม 3.92 0.82 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ดา้นการส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพโดยรวม ปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก (x̅ = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ผูบ้ริหาร
โรงเรียนให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดเวลาในการประเมิน
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.04) รองลงมา ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมของครูในการระดมสมองวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.03) และผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความตอ้งการ
วสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทย และจดัหาวสัดุตามความตอ้งการของครูมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅ = 3.89) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยุทธ์บริหารโดยเฉพาะ เพื่อ
วางแผนพฒันาการสอนภาษาไทยให้ดีข้ึนและผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินการประเมินกล
ยทุธ์การพฒันาการสอนภาษาไทย มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.83)  
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การบริหารวชิาการแบบมี
ส่วนร่วม 

n=500 
1.2 การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 
1.2.2 การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม     

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้ครูมีส่วนร่วม 
วางแผนกลยุทธ์  น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และ
ประเมินกลยทุธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

4.13 0.75 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู
ภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย  

4.19 0.73 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุน
การจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2  

4.13 0.79 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่
ครูท่ีใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน ใชผ้ลการวิเคราะห์
ขอ้สอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทย
และผลิตส่ือการสอน  

3.44 1.16 มีการปฏิบติั
ในระดบัปาน

กลาง 

4 

รวม 3.97 0.86 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ดา้นกลยุทธ์การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยรวมปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 
ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.19) รองลงมา ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้ครูมีส่วนร่วม 
วางแผนกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และประเมินกลยุทธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน และผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ทั้ง     
2 ขอ้ มีการปฏิบติัในระดบัมากเท่ากนั (x̅ = 4.13) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใชผ้ลการวิจยัในชั้นเรียน ใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.44)  
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองส่งเสริมการท าวิจยัใน        
ชั้นเรียน 

n=500 
1.2 การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

1.2.3 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน     
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให้จดัแหล่ง

เ รียนรู้ด้านภาษาไทยในห้องสมุดโรงเ รียน 
หอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

3.96 0.84 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมการท า
วิจัยในชั้ นเ รียนแก่ครูภาษาไทย และตรวจ
รายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง  

3.75 0.93 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก                     

3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวดงานวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละ
ภาคเรียน 

3.27 1.19 มีการปฏิบติั
ในระดบัปาน

กลาง 

4 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคญักบัแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี โดยจดังบประมาณสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3.76 0.98 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

รวม 3.69 0.98 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ด้านการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนโดยรวมปฏิบติัอยู่ใน

ระดบัมาก (x̅ = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให้จดัแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาไทยในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.96) รองลงมาผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความส าคญักบัแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยจดังบประมาณสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.76) และผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมการ
ท าวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูภาษาไทย และตรวจรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง มีการ
ปฏิบติัในระดบัมากเท่ากนั (x̅ = 3.75) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวด
งานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
(x̅ = 3.27)  
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 4.1.3 องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองแผนการสอนภาษาไทย 

n=500 
3.1 องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

3.1.1 แผนการสอนภาษาไทย     
1. ก่อนท าแผนการสอน ครูภาษาไทยได้

ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง วเิคราะห์
ขอ้สอบ O-NET แลว้จึงท าโครงการสอน
ภาษาไทยในรายวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อน  

4.40 0.66 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

2. ครูภาษาไทยน าผลการวจิยัเก่ียวกบั
ภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยั  

4.19 0.69 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

3. ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปี 
เพื่อใหน้กัเรียนกา้วทนัความกา้วหนา้ดา้น
วชิาการ  

4.34 0.69 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

4. ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงัจะสอนเป็นการปรับ
ความรู้ของนกัเรียนใหท้นักนั เพื่อเช่ือมความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่  

 

4.38 0.62 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

5. ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง แนว
ขอ้สอบ O-NET และมาตรฐานของ สมศ. 
ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อเตรียม
นกัเรียนใหพ้ร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก  

 

4.19 0.64 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

รวม 4.30 0.66 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ดา้นแผนการสอนภาษาไทยโดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก (x̅ = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ก่อนท า
แผนการสอน ครูภาษาไทยไดศึ้กษาและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET แลว้
จึงท าโครงการสอนภาษาไทยในรายวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายให้สอน  และครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตร
แกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET และมาตรฐานของ สมศ. ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อ
เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
4.40) รองลงมา ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงัจะสอนเป็นการปรับ
ความรู้ของนกัเรียนให้ทนักนั เพื่อเช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
4.38) และครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปี เพื่อให้นกัเรียนกา้วทนัความกา้วหน้าดา้น
วชิาการ มีการปฏิบติัในระดบัมากเท่ากนั (x̅ = 4.34) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ ครูภาษาไทยน า
ผลการวจิยัเก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยัมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.19)  
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

n=500 
3.1 องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

3.1.2 การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย     
1. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอน

ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และหาวธีิ
แกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน  

4.26 0.65 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

2. ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจปัญหา 
และแกปั้ญหาการสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนในรายวชิาท่ีสอนทุกเดือน  

3.64 1.03 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

5 

3. ครูภาษาไทยแนะกลวธีิในการสร้างความรู้
ภาษาไทยดว้ยตนเองวธีิเลือกอ่านหนงัสือท่ี
เช่ือถือไดแ้ก่นกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะได้
แบบอยา่ง ไดข้อ้คิดท่ีดี และสามารถน าไปอา้งอิง
เชิงวชิาการได ้ 

4.23 0.65 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

4. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนส ารวจปัญหาใน
การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนเอง เพื่อครูจะได้
น ามาวางแผนการแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น  

4.07 0.75 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

5. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการ
เรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความเขา้ใจและทกัษะ
ดา้นการเขียนของนกัเรียน  

4.11 0.73 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

รวม 4.06 0.76 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยโดยรวม มีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาวิธี
แกปั้ญหาในรายวิชาท่ีสอน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.26) รองลงมา ครูภาษาไทยแนะกลวิธี
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ในการสร้างความรู้ภาษาไทยดว้ยตนเองวิธีเลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือไดแ้ก่นกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะ
ไดแ้บบอยา่ง ไดข้อ้คิดท่ีดี และสามารถน าไปอา้งอิงเชิงวิชาการได ้ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
4.23) และ ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือประโยชน์
ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความเขา้ใจและทกัษะดา้นการเขียนของนกัเรียน  มีการปฏิบติัในระดบัมากเท่ากนั 
(x̅ = 4.11) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจปัญหา และแกปั้ญหา
การสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหารโรงเรียนในรายวิชาท่ีสอนทุกเดือน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
3.64)  
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ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพภายใน 
n=500 

4.1 องคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดัและการ
ประเมินเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

4.1.1 การประเมินคุณภาพภายใน     
1. ครูภาษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้เพื่อเพิ่มพนู

ความรู้เม่ือนกัเรียนส่งงานก็พร้อมแจง้ผลการ
ตรวจใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง  

4.26 0.63 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการเรียน ช้ินงานท่ีตอ้งท า มีจุดมุ่งหมาย 
ก าหนดคุณภาพงานอยา่งชดัเจน  

4.22 0.67 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

5 

3. เม่ือครูภาษาไทยพบขอ้บกพร่องในการ
เรียนภาษาไทยของนกัเรียน ไดพ้ยายามสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียน  

4.34 0.59 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

4. ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนหลงัการ
สอนทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
ตลอดจนความเขา้ใจระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยคในภาษาไทย 

4.37 0.60 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

5. ครูภาษาไทยไดจ้ดัการประเมินภายในอยา่ง
เป็นระบบตามปฏิทิน การปฏิบติังานของ
โรงเรียน และเสริมความรู้ภาษาไทยใหเ้ขม้แขง็
ตามหลกัสูตรแกนกลางควบคู่กบัเร่ืองท่ีนกัเรียน
ตอ้งสอบ O-NET  

4.25 0.64 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

4 

รวม 4.29 0.53 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ด้านการประเมินคุณภาพภายในโดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดบัมาก (x̅ = 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนหลงัการสอนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจน
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ความเขา้ใจระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยคในภาษาไทย มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
4.37) รองลงมา เม่ือครูภาษาไทยพบขอ้บกพร่องในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียน ไดพ้ยายามสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.34) และ ครูภาษาไทยน านกัเรียน
คน้ควา้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เม่ือนกัเรียนส่งงานก็พร้อมแจง้ผลการตรวจให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้นกัเรียนมี
โอกาสแกไ้ขขอ้บกพร่อง มีการปฏิบติัในระดบัมากเท่ากนั (x̅ = 4.26) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุดครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน ช้ินงานท่ีตอ้งท า มีจุดมุ่งหมาย 
ก าหนดคุณภาพงานอยา่งชดัเจน  มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.22)  
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
                                                                                    n=500 

4.1 องคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดัและการ
ประเมินเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

4.1.2 การประเมินคุณภาพภายนอก     
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการ

สอนภาษาไทยใหต้อบสนองความตอ้งการของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการโดยฝึก
ทกัษะใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาไทยส่ือสารให้
ถูกตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง และมาตรฐาน
ของ สมศ.  

4.24 0.66 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

1 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัทีมวเิคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET วชิาภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการ
สอน เตรียมนกัเรียนใหเ้ขา้ใจแนวขอ้สอบ        
O-NET ดีข้ึน  

3.97 0.91 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดใหค้รูใชก้ารวิจยั
ในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทยใหน้กัเรียน
มีความสามารถมากข้ึนพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก  

4.15 0.74 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

2 

รวม 4.12 0.67 มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การประเมินคุณภาพภายนอกโดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก (x̅ = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้ตอบสนองความตอ้งการของสถาบนัอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการโดยฝึกทกัษะให้นกัเรียนสามารถใช้ภาษาไทยส่ือสารให้ถูกตอ้งตามหลกัสูตร
แกนกลาง และมาตรฐานของ สมศ. มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.24) รองลงมาผูบ้ริหาร
โรงเรียนก าหนดให้ครูใชก้ารวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทยให้นกัเรียนมีความสามารถ
มากข้ึนพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.15) และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัทีมวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET วิชาภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
เตรียมนกัเรียนใหเ้ขา้ใจแนวขอ้สอบ O-NET ดีข้ึน มีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.97) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณสภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย   
 

องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทย และกลยทุธ์การสอนภาษาไทยใหมี้

คุณภาพ 

x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

องค์ประกอบการบริหารให้มีการสอนภาษาไทย
ให้มีคุณภาพ 

    

1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ
สอนภาษาไทย 

3.73 0.90 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

10 

2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3.99 0.80 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

6 

3) การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงใน
การท างาน 

3.74 0.95 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

9 

4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.08 0.80 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

4 

องค์ประกอบ การบริหารเพือ่พฒันาการสอน
ภาษาไทย 

    

1) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
จดัการสอนภาษาไทย 

3.92 0.82 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

8 

2) กลยทุธ์การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.97 0.86 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

7 

3) การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.69 0.98 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

11 

องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย     
1) แผนการสอนภาษาไทย 4.30 0.66 มีการปฏิบติัใน

ระดบัมาก 
1 

2) การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.60 0.76 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

5 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทย และกลยทุธ์การสอนภาษาไทยใหมี้

คุณภาพ 

x̅ S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

กลยุทธ์ด้านการวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาการ
สอนภาษาไทย 

    

1) การประเมินคุณภาพภายใน 4.29 0.63 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

2 

2) การประเมินคุณภาพภายนอก 4.12 0.77 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

3 

 
จากตารางท่ี 4.15 สรุปสภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  พบวา่   
องคป์ระกอบการบริหารใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผลการสอบระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีข้ึนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นดงัน้ี การส่งเสริมความกา้วหน้าใน
วิชาชีพมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.08) รองลงมา การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทยมีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.99) การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างานมีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (x̅ = 3.74) และการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยมีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (x̅ = 3.73) ตามล าดบั 

องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นดงัน้ีกลยุทธ์การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.97) รองลงมา
การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 
3.93) และการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 3.69) ตามล าดบั 

องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังน้ี 
แผนการสอนภาษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.30) รองลงมาการวิจยัเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.06) ตามล าดบั 

กลยุทธ์ด้านการวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นดงัน้ีการประเมินคุณภาพภายในมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.29) รองลงมา
การประเมินคุณภาพภายนอกมีการปฏิบติัในระดบัมาก (x̅ = 4.12) ตามล าดบั 
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 4.1.5 ผลการวิเคราะห์สภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตาม
ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป  
 
ส่วนที ่1  องค์ประกอบการบริหารให้มีการจัดการสอนภาษาไทยทีม่ีคุณภาพ  
 1) องคป์ระกอบการบริหารใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การพฒันาความรู้ ทกัษะ 
และเทคนิคการสอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 

 
 1.องคป์ระกอบการบริหาร

เพื่อพฒันาคุณภาพการสอน
ภาษาไทย 

ผอ. 
 (n=56)  

รองวชิาการ 
 (n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.1 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
เทคนิคการสอนภาษาไทย 

        

1.1.1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
วางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการ
สอนภาษาไทย  

4.43 
มาก 

0.66 4.12 
มาก 

0.74 3.96 
มาก 

0.73 3.82 
มาก 

0.74 

1.1.2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้าง
ความเขา้ใจแก่ครูในการก าหนด
เป้าหมาย และหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติั
เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยใหมี้
คุณภาพมากข้ึน  

4.54 
มาก
ท่ีสุด 

0.60 4.41 
มาก 

0.60 4.04 
มาก 

0.75 3.90 
มาก 

0.75 

1.1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน
ก าหนดใหมี้การอบรมครูภาษาไทย
เพื่อพฒันา การเรียนการสอนเป็น
ประจ าทุกเดือน  

3.61 
มาก 

1.14 3.64 
มาก 

0.92 3.26 
ปาน
กลาง 

1.05 3.22 
ปาน
กลาง 

1.04 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันา
คุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
 (n=56)  

รองวชิาการ 
(n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน

ส่งเสริม สนบัสนุนใหจ้ดั
นิทรรศการหมุนเวยีนและจดั
กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทย
ตลอดปี  

4.25 
มาก 

 

0.79 4.10 
มาก 

0.83 3.91 
มาก 

0.87 3.79 
มาก 

0.86 

1.1.5. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้
มีการประกวดนวตักรรมการสอน
ภาษาไทย  

3.61 
มาก 

1.09 3.62 
มาก 

1.07 3.22 
ปาน
กลาง 

1.15 3.30 
ปาน
กลาง 

1.04 

รวม 4.09 
มาก 

0.69 3.98 
มาก 

0.67 3.68 
มาก 

0.69 3.61 
มาก 

0.72 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ดา้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  
ผูอ้  านวยการ ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.09) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ 
พบวา่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก (x̅ = 3.98) และพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ เกือบทุกขอ้มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันา 
การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.22) และผูบ้ริหาร
โรงเรียนก าหนดใหมี้การอบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันา การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.26) ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก (x̅ = 3.61) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า เกือบทุกขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรมครูภาษาไทยเพื่อพฒันา การเรียนการสอนเป็นประจ า          
ทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.30) และผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรม
ครูภาษาไทยเพื่อพฒันา การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ 
= 3.22) 
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 เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีทั้ง 4 ต าแหน่งมีความเห็นตรงกนัว่ามีการปฏิบติัในระดับมาก คือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย  และผูบ้ริหารโรงเรียน
สนบัสนุนใหจ้ดันิทรรศการหมุนเวยีนและกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทยตลอดปี 
 
ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ือง การก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.2 การก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

        

1.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้
ครูภาษาไทยรายงานผลการวิจยัใน
ชั้นเรียนทุกเดือน หลงัจากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  

3.62 
มาก 

1.15 3.30 
ปาน
กลาง 

1.00 3.21 
ปาน
กลาง 

1.01 3.24 
ปาน
กลาง 

0.99 

1.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้
ครูภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้
สามารถสอบ O-NET วชิา
ภาษาไทยใหมี้คะแนนสูงข้ึน  

4.73 
มาก
ท่ีสุด 

0.52 4.59 
มาก
ท่ีสุด 

0.58 4.49 
มาก 

0.61 4.39 
มาก 

0.66 

1.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รู
ภาษาไทยวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย 
โอกาส อุปสรรคในการสอน
ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย แลว้น าผลการวเิคราะห์มา
ประกอบการวางแผนการสอน
ภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

4.39 
 

มาก 

0.65 4.30 
 

มาก 

0.69 4.14 
 

มาก 

0.80 3.99 
 

มาก 

0.77 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันา

คุณภาพการสอนภาษาไทย 
ผอ. 

(n=56) 
รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนแนะน าให้
ครูภาษาไทยปรับเปล่ียน
แผนพฒันาการสอนภาษาไทยได้
ตามสถานการณ์  

4.39 
มาก 

0.65 4.32 
มาก 

0.68 4.12 
มาก 

0.78 4.04 
มาก 

0.76 

1.2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
ประเมินการสอนภาษาไทยตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.12 
มาก 

0.88 4.01 
มาก 

0.74 3.89 
มาก 

0.86 3.93 
มาก 

0.85 

รวม 4.25 0.60 4.11 0.52 3.97 0.61 3.92 0.63 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ดา้นการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย ผูอ้  านวยการในภาพรวม 
พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.25) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.11) และ
พิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครู
ภาษาไทยรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนทุกเดือน หลงัจากการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.30) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการ
ปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ 
ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงานผลการวจิยัในชั้นเรียนทุกเดือน หลงัจากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.21) ส าหรับครูผูส้อน
ภาษาไทย พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.92) เม่ือพิจารณาในรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงานผลการวิจยัในชั้น
เรียนทุกเดือน หลงัจากการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 
3.24) 
 เม่ือพิจารณาข้อท่ีทั้ ง 4 ต าแหน่งมีความคิดเห็นตรงกันว่ามีการปฏิบติัในระดับมาก
จ านวน 3 ขอ้ ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรคในการ
สอนภาษาไทยเพื่อน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผนการสอนภาษาไทยให้ดีข้ึน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนแนะน าให้ครูภาษาไทยปรับเปล่ียนแผนพฒันาการสอนภาษาไทยไดต้ามสถานการณ์และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
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ตารางที ่4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การให้การสนบัสนุนและ
เสริมแรงในการท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รอง วชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.3 การใหก้ารสนบัสนุนและ
เสริมแรงในการท างาน 

        

1.3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุน
ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนๆ เพื่อ
ความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอนภาษาไทย  

4.55 
มาก
ท่ีสุด 

0.60 4.38 
มาก 

0.64 4.09 
มาก 

0.78 3.88 
มาก 

0.83 

1.3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความส าคญัต่อการสอนภาษาไทย 
ดว้ยการจดัอบรมวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาไทย แลว้ผูบ้ริหารตรวจ
รายงานผลการวจิยัดว้ยตนเอง  

4.25 
มาก 

0.79 4.04 
มาก 

0.78 3.69 
มาก 

0.91 3.63 
มาก 

0.97 

1.3.3 ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัแก่ครู
ภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียน
ใหมี้ผลการสอบ O-NET สูงข้ึน  

3.71 
มาก 

1.22 3.5 
มาก 

1.16 2.98 
ปาน
กลาง 

1.19 3.14 
ปาน
กลาง 

1.21 

1.3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอนภาษาไทย โดยจดันิทรรศการ
การหมุนเวยีนทุกเดือน  

4.00 
มาก 

0.95 3.77 
มาก 

0.84 3.33 
ปาน
กลาง 

1.08 3.4
ปาน
กลาง 

 

1.02 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
 (n=56)  

รอง วชิาการ 
 (n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.3.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม
การประกวดทกัษะการใช้
ภาษาไทย การแสดงความคิด
สร้างสรรค ์เช่น การแสดงละคร 
การตอบปัญหาภาษาไทย เป็นตน้  

4.36
มาก 

 

0.84 4.26 
มาก 

0.70 4.21 
มาก 

0.71 4.02 
มาก 

 

0.77 

รวม 4.18 
มาก 

0.65 4.01 
มาก 

0.61 3.66 
มาก 

0.71 3.62 
มาก 

0.75 

 
จากตารางท่ี 4.18 ด้านการให้การสนับสนุนและเสริมแรงในการท างาน  พบว่า

ผูอ้  านวยการ ในภาพรวม มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.18) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า 
เกือบทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนดา้นการเงิน และดา้น
อ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.01) และพิจารณาเป็นราย
ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเกือบทุก
ขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัแก่ครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียนให้มีผลการสอบ O-NET 
สูงข้ึน และผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอนภาษาไทย โดยจดันิทรรศการการหมุนเวยีนทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ
ครูผูส้อนภาษาไทย พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.62) เม่ือพิจารณาในรายขอ้มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเวน้ข้อ ยกเวน้ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัแก่ครูภาษาไทยท่ี
สามารถพฒันานกัเรียนให้มีผลการสอบ O-NET สูงข้ึน และผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจดันิทรรศการการ
หมุนเวยีนทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการส่งเสริมความกา้วหนา้
ในวชิาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รอง วชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.4 การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพ 

        

1.4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัท า
แผนพฒันากลยทุธ์ใหค้รูภาษาไทย
พฒันาการสอน เพื่อเตรียมนกัเรียน
ใหพ้ร้อมรับการประเมินทั้งภายใน
โรงเรียนและการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก  

4.43 
มาก 

0.63 4.19 
มาก 

0.67 4.04 
มาก 

0.73 3.95 
มาก 

0.75 

1.4.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้
ครูศึกษาต่อ เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถในการสอน
ภาษาไทย  

4.48 
มาก 

0.63 4.32
มาก 

 
 

0.68 4.09 
มาก 

0.83 3.88 
มาก 

0.87 

1.4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการ
อบรมครู เพื่อใหค้รูสามารถจดัท า
แผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการ
วเิคราะห์หลกัสูตร ผลการวิเคราะห์
ขอ้สอบ O-NET และเกณฑก์าร
ประเมินของ สมศ. มาประกอบการ
ท าโครงการสอนและแผนการสอน  

4.61 
มาก
ท่ีสุด 

0.59 4.39 
มาก 

0.67 4.09 
มาก 

0.90 3.96 
มาก 

0.81 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันา

คุณภาพการสอนภาษาไทย 
ผอ. 

 (n=56)  
รอง วชิาการ 
 (n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.4.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมครู
ใหศึ้กษาหลกัสูตร วเิคราะห์
หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
ยอ้นหลงั และเกณฑก์ารประเมิน
ของ สมศ. มาประกอบการท า
โครงการสอนและแผนการสอน
ภาษาไทย  

4.55 
มาก
ท่ีสุด 

0.60 4.45 
มาก 

0.68 4.15 
มาก 

0.79 3.93 
มาก 

0.84 

1.4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
ประเมินผลการด าเนินการประเมิน
มาปรับปรุงการสอนภาษาไทยใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.41 
มาก 

0.65 4.39 
มาก 

0.62 4.01 
มาก 

0.85 3.92 
มาก 

0.76 

รวม 4.50 
มาก
ท่ีสุด 

0.49 4.35 
มาก 

0.54 4.08 
มาก 

0.66 3.93 
มาก 

0.68 

 
จากตารางท่ี 4.19 ดา้นการส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ พบว่า ผูอ้  านวยการใน

ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.50) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมครู เพื่อให้ครูสามารถจดัท าแผนการ
สอนภาษาไทยท่ีใช้ผลการวิเคราะห์หลกัสูตร ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ  O-NET และเกณฑ์การ
ประเมินของ สมศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอน  และผูบ้ริหารโรงเรียน
ส่งเสริมครูให้ศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์การประเมิน
ของ สมศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอนภาษาไทย  ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติั

DPU



180 

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.93) 
เม่ือพิจารณาในรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีทั้ง 4 ต าแหน่งมีความเห็นตรงกนัวา่มีการระดบัมาก มีดงัน้ี 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัท าแผนพฒันากลยุทธ์ให้ครูภาษาไทยพฒันาการสอน เพื่อ

เตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมรับการประเมินทั้งภายในโรงเรียนและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการ

สอนภาษาไทย 
3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการอบรมครู เพื่อให้ครูสามารถจัดท าแผนการสอน

ภาษาไทยท่ีใช้ผลการวิเคราะห์หลกัสูตร ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ  O-NET และเกณฑ์การประเมิน
ของ สมศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอน 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินการประเมินมาปรับปรุงการสอน
ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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 2) องค์ประกอบการบริหารเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 

 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่ม 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพ่ือพฒันา
คุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
 (n=56)  

รองวิชาการ 
 (n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1.5 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอน
ภาษาไทย 

        

1.5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยทุธ์
บริหารโดยเฉพาะเพ่ือวางแผน
พฒันาการสอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

4.20 
มาก 

0.77 4.01 
มาก 

0.68 3.73 
มาก 

0.88 3.74 
มาก 

0.81 

1.5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดใหมี้
ปฏิทินส ารวจความตอ้งการวสัดุผลิต
ส่ือการสอนของครูภาษาไทย และ
จดัหาวสัดุตามความตอ้งการของครู  

4.18 
มาก 

0.69 4.20 
มาก 

0.68 3.75 
มาก 

0.91 3.81 
มาก 

0.85 

1.5.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนเนน้การมีส่วน
ร่วมของครูในการระดมสมอง
วางแผนกลยทุธ์เพ่ือพฒันาการสอน
ภาษาไทย  

4.57 
มาก
ท่ีสุด 

0.57 4.29 
มาก 

0.69 4.02 
มาก 

0.79 3.87 
มาก 

0.83 

1.5.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูน าแผน
กลยทุธ์มาปฏิบติัตามปฏิทินการ
ปฏิบติังาน และก าหนดเวลาในการ
ประเมินตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

4.43 
มาก 

0.66 4.25 
มาก 

0.67 3.99 
มาก 

 
 

0.78 3.93 
มาก 

 

0.78 

1.5.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดใหมี้
ปฏิทินการประเมิน กลยทุธ์การ
พฒันาการสอนภาษาไทย 

4.14 
มาก 

0.84 4.04 
มาก 

0.67 3.74 
มาก 

0.93 
 
 

3.75 
มาก 

0.83 

รวม 4.30 
มาก 

0.56 4.16 
มาก 

0.57 3.85 
มาก 

0.73 3.82 
มาก 

0.71 
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จากตารางท่ี 4.20 ดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย  
พบว่า ผูอ้  านวยการในภาพรวม มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.30) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ 
พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูในการ
ระดมสมองวางแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.16) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการ
ปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.82) เม่ือพิจารณาใน
รายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีทั้ง 4 ต าแหน่งมีความคิดเห็นตรงกนัว่าปฏิบติัในระดบัมาก คือ 1.5.1 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยุทธ์บริหารโดยเฉพาะเพื่อวางแผนพฒันาการสอนภาษาไทยให้ดีข้ึน 1.5.2 
ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความตอ้งการวสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทย 
และจดัหาวสัดุตามความตอ้งการของครู 1.5.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบติัตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดเวลาในการประเมินตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 1.5.5 ผูบ้ริหารโรงเรียน
ก าหนดใหมี้ปฏิทินการประเมิน กลยทุธ์การพฒันาการสอนภาษาไทย 
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ตารางที ่4.21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการบริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

1.องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
2.1 กลยทุธ์การบริหารวชิาการ
แบบมีส่วนร่วม 

        

2.1.1. ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหค้รูมี
ส่วนร่วม วางแผนกลยทุธ์ น า 
กลยทุธ์ไปปฏิบติั และประเมินกล
ยทุธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

4.59 

มาก
ท่ีสุด 

0.57 4.28 

มาก 

0.62 4.12 

มาก 

0.75 4.00 

มาก 

0.77 

2.1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูภาษาไทยสร้าง
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย  

4.59
มาก
ท่ีสุด 

0.53 4.39 

มาก 

0.60 4.19 

มาก 

0.68 4.07 

มาก 

0.76 

2.1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
งบประมาณสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2  

4.62 

มาก
ท่ีสุด 

0.52 4.42 

มาก 

0.63 4.11 

มาก 

0.85 3.98 

มาก 

0.79 

2.1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้
รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใชผ้ลการวจิยั
ในชั้นเรียน ใชผ้ลการวเิคราะห์
ขอ้สอบ O-NET มาพฒันาการ
สอนภาษาไทยและผลิตส่ือการ
สอน  

3.98 

มาก 

1.10 3.83 

มาก 

1.11 3.27 

ปาน
กลาง 

1.16 3.29 

ปาน
กลาง 

1.13 

รวม 4.45,
มาก 

0.51 4.23
มาก 

0.58 3.92
มาก 

0.65 3.83
มาก 

0.70 
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จากตารางท่ี 4.21 ด้านการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูอ้  านวยการใน
ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.45) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใช้ผลการวิจยัใน
ชั้นเรียน ใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอน มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (x̅ = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใช้
ผลการวจิยัในชั้นเรียน ใชผ้ลการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือ
การสอนมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบว่าในภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ 
ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใชผ้ลการวิจยัในชั้นเรียน ใช้ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ          
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.22  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

1. องคป์ระกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
3.1 การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้น
เรียน 

        

3.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุน
ใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาไทย
ในหอ้งสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

4.38 
มาก 

0.65 4.30 
มาก 

0.79 3.80 
มาก 

0.81 3.85 
มาก 

 

0.84 

3.1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการ
อบรมการท าวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู
ภาษาไทย และตรวจรายงานการ
วจิยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง  

4.16 
มาก 

0.80 3.94 
มาก 

0.86 3.71 
มาก 

 

0.96 3.63 
มาก 

0.93 

3.1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวด
งานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน 

3.52 
มาก 

1.28 3.54 
มาก 

1.20 3.06 
ปาน 
กลาง 

1.18 3.23 
ปาน 
กลาง 

1.16 

3.1.4.ผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความส าคญักบัแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี โดยจดังบประมาณ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

4.23 
มาก 

0.83 4.01 
มาก 

1.01 3.79 
มาก 

1.00 3.59 
มาก 

 

0.95 

รวม 4.07 
มาก 

0.72 3.95 
มาก 

0.78 3.59 
มาก 

0.77 3.58 
มาก 

0.80 

 
จากตารางท่ี 4.22 ด้านการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน พบว่า ผูอ้  านวยการใน

ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.07) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
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3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย 
พบวา่1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาไทยในหอ้งสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.58) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวดงานวิจยัในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นในระดบัปฏิบติัมากตรงกนัทั้ง 4 ต าแหน่ง มี 3 ขอ้ คือ 3.1.1 
ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให้จดัแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาไทยในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียนแก่ครู
ภาษาไทย และตรวจรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง 3.1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความส าคญักบัแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยจดังบประมาณสนบัสนุน 
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ส่วนที ่2  องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

3) องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย 
 
ตารางที่ 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็น เร่ืองแผนการสอนภาษาไทย
ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 

3.องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอน
ภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
3.1 แผนการสอนภาษาไทย         
3.1.1 ก่อนท าแผนการสอน ครู
ภาษาไทยไดศึ้กษาและวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง วเิคราะห์
ขอ้สอบ O-NET แลว้จึงท า
โครงการสอนภาษาไทยในรายวชิา
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อน  

4.63 
มาก
ท่ีสุด 

0.62 4.51 
มาก
ท่ีสุด 

0.56 4.41 
มาก 

0.75 4.32  
มาก 

0.65 

3.1.2 ครูภาษาไทยน าผลการวจิยั
เก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหา
ท่ีสอนใหท้นัสมยั  

4.45 
มาก 

0.69 4.23 
มาก 

0.73 4.13 
มาก 

0.84 4.15 
มาก 

0.63 

3.1.3 ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ 
 O-NET แต่ละปี เพื่อใหน้กัเรียน
กา้วทนัความกา้วหนา้ดา้นวชิาการ  

4.57 
มาก
ท่ีสุด 

0.60 4.45 
มาก 

0.61 4.41 
มาก 

0.66 4.25 
มาก 

 

0.71 

3.1.4 ครูภาษาไทยทบทวนความรู้
พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงั
จะสอนเป็นการปรับความรู้ของ
นกัเรียนใหท้นักนั เพื่อเช่ือมความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่  

4.61 
มาก
ท่ีสุด 

0.56 4.49 
มาก 

0.59 4.42 
มาก 

0.62 4.30 
มาก 

 

0.63 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

3.องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอน
ภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
3.1.5 ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตร
แกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET 
และมาตรฐานของ สมศ. ก าหนด
เป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อ
เตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

4.68 
มาก
ท่ีสุด 

0.51 4.45 
มาก 

0.68 4.40 
มาก 

0.69 4.34 
มาก 

0.62 

รวม 4.59 
มาก
ท่ีสุด 

0.50 4.43 
มาก 

 

0.52 4.36 
มาก 

0.59 4.27 
มาก 

0.53 

 
จากตารางท่ี 4.23 ดา้นแผนการสอนภาษาไทย พบวา่ ผูอ้  านวยการในภาพรวม มีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.59) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ครูภาษาไทยน าผลการวิจยัเก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาท่ีสอนให้
ทนัสมยัมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้
ก่อนท าแผนการสอน ครูภาษาไทยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง วิเคราะห์ขอ้สอบ            
O-NET แลว้จึงท าโครงการสอนภาษาไทยในรายวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 
4.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบว่า
ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  
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ตารางที่ 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น เร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 

 
3.องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอน

ภาษาไทย 
ผอ. 

 (n=56)  
รองวชิาการ 
 (n=69)  

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85)  

ครู 
 (n=290)  

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
3.2 การวจิยัเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

        

3.2.1. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการ
สอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และหาวธีิแกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน  

4.52 
มาก
ท่ีสุด 

0.57 4.39 
มาก 

0.65 4.31 
มาก 

0.67 4.17 
มาก 

0.65 

3.2.2 ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจ
ปัญหา และแกปั้ญหาการสอนภาษาไทย
ส่งผูบ้ริหารโรงเรียนในรายวชิาท่ีสอน
ทุกเดือน  

4.02 
มาก 

0.94 3.83 
มาก 

0.97 3.45 
ปาน
กลาง 

1.25 3.58 
มาก 

0.97 

3.2.3 ครูภาษาไทยแนะกลวธีิในการ
สร้างความรู้ภาษาไทยดว้ยตนเองวธีิ
เลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือไดแ้ก่นกัเรียน 
เพ่ือนกัเรียนจะไดแ้บบอยา่ง น าไป
อา้งอิงได ้ 

4.39 
มาก 

0.62 4.30 
มาก 

0.63 4.25 
มาก 

0.65 4.18 
มาก 

0.66 

3.2.4. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนส ารวจ
ปัญหาในการเรียนภาษาไทยของ
นกัเรียนเอง เพื่อครูจะไดน้ ามาวาง
แผนการแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น  

4.27 
มาก 

0.67 4.17 
มาก 

0.73 3.99 
มาก 

0.85 4.03 
มาก 

0.73 

3.2.5 ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผล
การเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิด
หรือประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความ
เขา้ใจและทกัษะดา้นการเขียนของ
นกัเรียน  

4.34 
มาก 

0.67 4.20 
มาก 

0.76 4.12 
มาก 

0.81 4.03 
มาก 

0.70 

รวม 4.31 
มาก 

0.58 4.18 
มาก 

0.58 4.02 
มาก 

0.70 4.00 
มาก 

0.60 
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จากตารางท่ี 4.24 ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย พบว่า ผูอ้  านวยการใน
ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.31) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย และหาวิธีแก้ปัญหาในรายวิชาท่ีสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มี
การปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุก
ขอ้ ยกเวน้ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจปัญหา และแก้ปัญหาการสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนในรายวิชาท่ีสอนทุกเดือน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย 
พบวา่ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีทั้ง 4 ต าแหน่งมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัตรงกนัมี 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจปัญหา และแกปั้ญหาการสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหาร

โรงเรียนในรายวชิาท่ีสอนทุกเดือน 
2. ครูภาษาไทยแนะกลวธีิในการสร้างความรู้ภาษาไทยดว้ยตนเองวธีิเลือกอ่านหนงัสือ

ท่ีเช่ือถือได้แก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้แบบอย่าง ได้ข้อคิดท่ีดี และสามารถน าไปอ้างอิงเชิง
วชิาการได ้

3. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนเอง เพื่อครู
จะไดน้ ามาวางแผนการแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น 

4. ครูภาษาไทยให้นักเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความเขา้ใจและทกัษะดา้นการเขียนของนกัเรียน  
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4)  องค์ประกอบกลยุทธ์การวดัและการประเมินเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 
 

ตารางที่ 4.25  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 
4.องคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดั
และการประเมินเพื่อพฒันาการ

สอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน         
4.1.1 ครูภาษาไทยน านกัเรียน
คน้ควา้เพื่อเพิ่มพนูความรู้เม่ือ
นกัเรียนส่งงานก็พร้อมแจง้ผลการ
ตรวจใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อใหน้กัเรียนมี
โอกาสแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

4.50 
มาก
ท่ีสุด 

0.57 4.35 
มาก 

0.64 4.28 
มาก 

0.59 4.18 
มาก 

0.64 

4.1.2 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน 
ช้ินงานท่ีตอ้งท า มีจุดมุ่งหมาย 
ก าหนดคุณภาพงานอยา่งชดัเจน  

4.54 
มาก
ท่ีสุด 

0.57 4.30 
มาก 

0.63 4.28 
มาก 

0.63 4.11 
มาก 

0.69 

4.1.3 เม่ือครูภาษาไทยพบ
ขอ้บกพร่องในการเรียนภาษาไทย
ของนกัเรียน ไดพ้ยายามสร้างความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียน  

4.52 
มาก
ท่ีสุด 

0.54 4.36 
มาก
ท่ีสุด 

0.62 4.44 
มาก 

0.54 4.28 
มาก 

0.59 

4.1.4 ครูภาษาไทยประเมินผลการ
เรียนหลงัการสอนทั้งการฟัง การ
พดูการอ่าน และการเขียน 
ตลอดจนความเขา้ใจระบบเสียง 
ระบบค า และระบบประโยคใน
ภาษาไทย 

4.61 
มาก
ท่ีสุด 

0.53 4.36 
มาก 

0.59 4.40 
มาก 

0.58 4.32 
มาก 

0.60 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดั
และการประเมินเพื่อพฒันาการ

สอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
4.1.5 ครูภาษาไทยไดจ้ดัการ
ประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตาม
ปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน 
และเสริมความรู้ภาษาไทยให้
เขม้แขง็ตามหลกัสูตรแกนกลาง
ควบคู่กบัเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งสอบ 
O-NET  

4.45 
มาก 

0.60 4.29 
มาก 

0.69 4.21 
มาก 

0.69 4.21 
มาก 

0.62 

รวม 4.52 
มาก
ท่ีสุด 

0.50 4.33 
มาก 

0.55 4.32 
มาก 

0.51 4.22 
มาก 

0.52 

 
จากตารางท่ี 4.25 ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน พบวา่ ผูอ้  านวยการในภาพรวม มีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.52) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดเกือบทุกข้อ ยกเวน้ครูภาษาไทยได้จดัการประเมินภายในอย่างเป็นระบบตามปฏิทินการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน และเสริมความรู้ภาษาไทยใหเ้ขม้แขง็ตามหลกัสูตรแกนกลางควบคู่กบัเร่ือง
ท่ีนกัเรียนตอ้งสอบ O-NET มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการมี
การปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบว่า
ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัตรงกนัทั้ง 4 ต าแหน่ง ดา้นการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีเพียงขอ้เดียว คือ 4.1.5 ครูภาษาไทยไดจ้ดัการประเมินภายในอย่างเป็นระบบตามปฏิทิน
การปฏิบติังานของโรงเรียน และเสริมความรู้ภาษาไทยใหเ้ขม้แขง็ตามหลกัสูตรแกนกลางควบคู่กบั 
เร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งสอบ O-NET 
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ตารางที่ 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของผูต้อบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม 
 
4.องคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดั
และการประเมินเพื่อพฒันาการ

สอนภาษาไทย 

ผอ. 
(n=56) 

รองวชิาการ 
(n=69) 

หวัหนา้กลุ่ม 
(n=85) 

ครู 
(n=290) 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
4.2 การประเมินคุณภาพภายนอก         
4.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งมัน่
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย
ใหต้อบสนองความตอ้งการของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการโดยฝึกทกัษะให้
นกัเรียนสามารถใชภ้าษาไทย
ส่ือสารใหถู้กตอ้งตามหลกัสูตร
แกนกลาง และมาตรฐานของ   
สมศ.  

4.55 
มาก
ท่ีสุด 

0.54 4.41 
มาก 

0.58 4.29 
มาก 

0.65 4.12 
มาก 

0.68 

4.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัทีม
วเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET วชิา
ภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการ
สอน เตรียมนกัเรียนใหเ้ขา้ใจแนว
ขอ้สอบ O-NET ดีข้ึน  

4.27 
มาก 

0.73 4.17 
มาก 

0.82 3.86 
มาก 

1.07 3.90 
มาก 

0.89 

4.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้
ครูใชก้ารวจิยัในชั้นเรียน
พฒันาการสอนภาษาไทยให้
นกัเรียนมีความสามารถมากข้ึน
พร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก  

4.46 
มาก 

0.63 4.29 
มาก 

0.64 4.19 
มาก 

0.73 4.04 
มาก 

0.76 

รวม 4.43 
มาก 

0.54 4.29 
มาก 

0.63 4.11 
มาก 

0.69 4.02 
มาก 

0.67 
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จากตารางท่ี 4.26 ดา้นการประเมินคุณภาพภายนอก พบว่า ผูอ้  านวยการในภาพรวม มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.43) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการโดยฝึกทกัษะให้นกัเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยส่ือสารให้ถูกตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง และมาตรฐานของ สมศ . มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 
4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส าหรับครูผูส้อนภาษาไทย พบวา่ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̅ 
= 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีทั้ง 4 ต าแหน่งเห็นวา่มีการปฏิบติัตรงกนั คือ 4.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน
จดัทีมวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เตรียมนกัเรียนให้เขา้ใจ
แนวขอ้สอบ O-NET ดีข้ึน 4.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูใชก้ารวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการ
สอนภาษาไทยใหน้กัเรียนมีความสามารถมากข้ึนพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
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ตารางที ่4.27  ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของผูอ้  านวยการของโรงเรียนกลุ่มทัว่ไป 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. แผนการสอนภาษาไทย 4.59 ปฏิบติัในระดบั 

มากท่ีสุด 
2. การประเมินคุณภาพภายใน 4.52 ปฏิบติัในระดบั 

มากท่ีสุด 
3. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 4.45 ปฏิบติัในระดบัมาก 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.43 ปฏิบติัในระดบัมาก 
5. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.41 ปฏิบติัในระดบัมาก 
6. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.31 ปฏิบติัในระดบัมาก 
7. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 4.30 ปฏิบติัในระดบัมาก 
8. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.25 ปฏิบติัในระดบัมาก 
9. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 4.17 ปฏิบติัในระดบัมาก 
10. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอน

ภาษาไทย 
4.09 ปฏิบติัในระดบัมาก 

11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 4.07 ปฏิบติัในระดบัมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของผูอ้  านวยการของกลุ่ม
โรงเรียนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียรวมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด ด้านแผนการสอนภาษาไทย และด้านการ
ประเมินคุณภาพภายใน(4.59 และ 4.52) นอกนั้น มีค่าเฉล่ีย 4.07-4.45 ซ่ึงมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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ตารางที ่4.28  ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนทัว่ไป 
 

ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. แผนการสอนภาษาไทย 4.43 ปฏิบติัในระดบัมาก 

2. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.35 ปฏิบติัในระดบัมาก 

3. การประเมินคุณภาพภายใน 4.33 ปฏิบติัในระดบัมาก 

4. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 4.23 ปฏิบติัในระดบัมาก 

5. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.18 ปฏิบติัในระดบัมาก 

6. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 4.16 ปฏิบติัในระดบัมาก 

7. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.10 ปฏิบติัในระดบัมาก 

8. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 4.01 ปฏิบติัในระดบัมาก 

9. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอน
ภาษาไทย 

3.98 ปฏิบติัในระดบัมาก 

10. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.95 ปฏิบติัในระดบัมาก 

11. การประเมินคุณภาพภายนอก 3.67 ปฏิบติัในระดบัมาก 
 

 จากตารางท่ี 4.28 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของรองผูอ้  านวยการฝ่าย
วิชาการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป มีค่าเฉล่ียรวม 3.67-4.43 มีการปฏิบติัในระดับมาก เรียงล าดบัจาก
คะแนนมากไปหาคะแนนน้อย อันดับ 1 แผนการสอนภาษาไทย อันดับ 2 การส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ อนัดบั 3 การประเมินคุณภาพภายใน อนัดบั 4 การบริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม อนัดบั 5 การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย อนัดบั 6 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อ
การสอนภาษาไทย อนัดบั 7 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย อนัดบั 8 การสนบัสนุนเสริมแรงใน
การท างาน อนัดบั 9 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย อนัดบั 10 การส่งเสริม
การท าวจิยัในชั้นเรียน อนัดบั 11 การประเมินคุณภาพภายนอก    
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ตารางที ่4.29  ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป  
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.56 ปฏิบติัในระดบัมาก

ท่ีสุด 
2. แผนการสอนภาษาไทย 4.35 ปฏิบติัในระดบัมาก 
3. การประเมินคุณภาพภายใน 4.32 ปฏิบติัในระดบัมาก 
4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.08 ปฏิบติัในระดบัมาก 
5. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.02 ปฏิบติัในระดบัมาก 
6. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3.97 ปฏิบติัในระดบัมาก 
7. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.92 ปฏิบติัในระดบัมาก 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 3.85 ปฏิบติัในระดบัมาก 
9. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน

ภาษาไทย 
3.68 ปฏิบติัในระดบัมาก 

10. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 3.66 ปฏิบติัในระดบัมาก 
11. การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 3.59 ปฏิบติัในระดบัมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.29 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อนัดบั 1 การประเมินคุณภาพภายนอก มีการปฏิบติัมากท่ีสุด อนัดบั 2 แผนการ
สอนภาษาไทย อนัดบั 3 การประเมินคุณภาพภายใน อนัดบั 4 การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  
อนัดบั 5 การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย อนัดบั 6 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย อนัดบั 7
การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม อนัดบั 8 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย  
อนัดบั 9 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย อนัดบั 10 การสนบัสนุนเสริมแรง
ในการท างาน อนัดบั 11 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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ตารางที่ 4.30  ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของครูอาจารยภ์าษาไทยกลุ่มโรงเรียน
ทัว่ไป 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. แผนการสอนภาษาไทย                                                                                                 4.27 มาก 
2. การประเมินคุณภาพภายใน 4.22 มาก 
3. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.04 มาก 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.00 มาก 
5. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 3.93 มาก 
6. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3.92 มาก 
7. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.84 มาก 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 3.82 มาก 
9. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 3.62 มาก 
10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน

ภาษาไทย 
3.61 มาก 

11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.58 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.30 ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของครูอาจารยภ์าษาไทยในกลุ่มโรงเรียน
ทัว่ไป มีการปฏิบติัในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.58-4.27 พบวา่ ครูอาจารยภ์าษาไทยมีแผนการสอน
ภาษาไทย (อนัดบั 1) มีการประเมินคุณภาพภายใน (อนัดบั 2) ประเมินคุณภาพภายนอก (อนัดบั 3) 
การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย (อนัดบั 4) การส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ (อนัดบั 5) 
การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย (อนัดบั 6) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย
(อนัดบั 8) การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน (อนัดบั 9) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิค
การสอนภาษาไทย (อนัดบั 10) และการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน (อนัดบั 11) 
 หากพิจารณาจากความคิดเห็นตอนทา้ยแบบสอบถามของกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปสะทอ้น
ความคิดครูอาจารยภ์าษาไทย ดงัน้ี 
 1. ครูภาษาไทยโรงเ รียนวัดพุทธบูชา แสดงความคิดเห็นว่า  “ผู ้บ ริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยใหม้ากข้ึน และควรสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูภาษาไทยทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ” 
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 2.  ครูภาษาไทยโรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั เห็นวา่ “ปัจจุบนัโรงเรียนให้ความส าคญักบั
วิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล “ภาษาไทย” มี
ความส าคญันอ้ยลง” 
 3.  ครูภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม เห็นว่า “ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั
กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มากข้ึน เพราะปัจจุบันให้ความส าคัญกับวิชา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศมากกวา่” 
 4.  ครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยท ัเห็นว่า “โรงเรียนเน้นอาเซียนศึกษามากกว่า
การสอนภาษาไทย” 
 5.  ครูภาษาไทยโรงเรียนบวรนิเวศ เห็นว่า “ผูบ้ริหารควรสนับสนุนในเร่ือง การใช้
ภาษาไทย หลักภาษาไทย วรรณคดี ให้นักเรียนเห็นคุณค่า โดยให้ครูจัดนิทรรศการเก่ียวกับ
เกร็ดความรู้ เพราะปัจจุบนัโรงเรียนมุ่งเนน้อาเซียนเป็นหลกัจนลืมวฒันธรรมไทยและภาษาไทย” 
 6.  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เห็นว่า “ควรจดัให้มีการ
อบรมการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูท่ีบรรจุใหม่เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง” 
 7.  ครูภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม เห็นว่า “ครูควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ” 
 8.  ครูภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม เห็นวา่ “ควรท านโยบายพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยทั้งระยะสั้น ระยะยาว และครูภาษาไทยควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย”  
 9.  ครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีพงังา เห็นว่า “ผูบ้ริหารโรงเรียนควรอุทิศและทุ่มเทต่อ
การบริหารวชิาการ” 
 10.  ครูภาษาไทยโรงเรียนสีกัน (วฒันานันท์อุปถัมภ์) กล่าวถึงสภาพจริงว่า “การ
สนบัสนุนในกลุ่มสาระภาษาไทยยงันอ้ยอยู ่เบิกเงินล าบาก ส่วนมากครูผูส้อนตอ้งควกักระเป๋าของ
ตวัเองผลิตส่ือการสอน” 
 11.  ครูภาษาไทยโรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร เห็นว่า “บุคลากรมีน้อยแต่งานท่ี
รับผดิชอบมีมากท าใหท้  างานไม่เตม็ท่ี” 
 12.  ครูภาษาไทยโรงเรียนพิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เหมือนส้ินหวงัท่ีจะรอให้โรงเรียนจดั
อบรมว่า “ควรมีสมาคมครูภาษาไทยแห่งชาติ โดยรับสมาชิกครูผูส้อนภาษาไทยทุกระดบัเพื่อจดั
ประชุม (อบรม) และด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค ์(พฒันาคุณภาพครูภาษาไทย)”  
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ผลการจัดล าดับความคิดเห็นของผู้อ านวยการ และครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป 
 
ตารางที ่4.31  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่งผูอ้  านวยการกบัครูภาษาไทย 
 
ล าดบั ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ผูอ้  านวยการ ครูภาษาไทย 
1. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยพฒันานกัเรียนใหส้ามารถ

สอบ O-NET ไดค้ะแนนสูงข้ึน 
4.73 

มากท่ีสุด 
4.39 

มาก ล าดบั 1 
2. ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET 

และเกณฑม์าตรฐานของ สมศ.มาก าหนดหลกัสูตรของ
โรงเรียน   

4.68 
มากท่ีสุด 

4.34 
มาก ล าดบั2 

3. ครูภาษาไทยศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET ก่อนท าโครงการสอนและแผนการสอน      

4.63 
มากท่ีสุด 

4.32 
มาก ล าดบั 3 

4. ผูบ้ริหารมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทย
ทั้งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2   

4.62 
มากท่ีสุด 

3.98 มาก 
ล าดบั23 

5. ผูบ้ริหารจดัอบรมครูวิเคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET และเกณฑก์ารประเมินของ สมศ.   

4.61 
มากท่ีสุด 

3.96 มาก 
ล าดบั 24 

6. ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน
เพื่อเช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่     

4.61 
มากท่ีสุด 

4.30 มาก 
ล าดบั 5 

7. ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้ง การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค
ภาษาไทย   

4.61 
มากท่ีสุด 

4.32 มาก 
ล าดบั 4 

8. ผูบ้ริหารใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบติั และ
ประเมินกลยทุธ์   

4.59 
มากท่ีสุด 

4.00 มาก 
อนัดบั 21 

9. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและ
เทคโนโลยพีฒันาการสอนภาษาไทย   

4.59 
มากท่ีสุด 

4.07 มาก 
ล าดบั 15 

10. ผูบ้ริหารระดมสมองครูวางแผนกลยทุธ์พฒันาการสอน
ภาษาไทย   

4.57 
มากท่ีสุด 

3.87 มาก 
ล าดบั 34 

11. ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจ
แนวการวิเคราะห์ขอ้สอบ   

4.57 
มากท่ีสุด 

4.25 มาก 
ล าดบั 7 
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
 
ล าดบั ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ผูอ้  านวยการ ครูภาษาไทย 

12. ผูบ้ริหารสนบัสนุนดา้นการเงินและอ่ืนๆเพื่อความสะดวก
ในการสอนภาษาไทย   

4.55 
มากท่ีสุด 

3.88 มาก 
ล าดบั 32 

13. ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาไทย การ
แสดงความคิดสร้างสรรค ์  

4.36 มาก 4.02 มาก 
ล าดบั20 

14. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละ
เร่ืองถึงขอ้คิดและประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความคิด ความ
เขา้ใจ และวดัทกัษะการเขียน   

4.34 มาก 4.03 มาก 
ล าดบั 19 

15. ครูภาษาไทยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียน   

4.54 
มากท่ีสุด 

4.11 มาก 
ล าดบั 14 

16. ผูบ้ริหารท าความเขา้ใจกบัครูในการก าหนดเป้าหมายและ
หนา้ท่ีพฒันาการสอนภาษาไทย 

4.54 
มากท่ีสุด 

3.90 มาก 
ล าดบั 30 

17. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนและหาวธีิการ
แกปั้ญหารายวชิาท่ีรับผิดชอบ    

4.52 
มากท่ีสุด 

4.17 มาก 
ล าดบั11 

18. เม่ือพบขอ้บกพร่องในการเรียน ครูภาษาไทยอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจ  

4.52 
มากท่ีสุด 

4.28มาก 
ล าดบัท่ี 6 

19. ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนการเรียนรู้นอกสถานท่ี   4.23  มาก 3.59 มาก 
ล าดบั 43 

20. ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย   4.20 มาก 3.82 มาก 
ล าดบั 36 

21. ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้ปฏิทินส ารวจความตอ้งการวสัดุผลิต
ส่ือและจดัหาตามท่ีครูภาษาไทยตอ้งการ   

4.18 มาก 3.81 มาก 
ล าดบั 37 

22. ครูภาษาไทยน าผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาเน้ือหาให้
ทนัสมยั   

4.45 มาก 4.15 มาก 
อนัดบั 12 

23. ครูภาษาไทยจดัการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน   

4.45 มาก 4.21 มาก 
ล าดบั 8 

24. ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย   4.43 มาก 3.95 มาก 
ล าดบั 25 
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
 
ล าดบั ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ผูอ้  านวยการ ครูภาษาไทย 
25. ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาครูภาษาไทยฝึกทกัษะนกัเรียน

ใหพ้ร้อมรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก  
4.43 มาก 3.95 มาก 

ล าดบั 25 
26. ผูบ้ริหารใหค้รูน าแผนกลยทุธ์มาปฏิบติั    

 
4.43 มาก 3.93 มาก 

ล าดบั 28 
27. ผูบ้ริหารน าผลการประเมินการสอนมาใหค้รูปรับปรุงการ

สอนภาษาไทย   
4.41 มาก 3.92 มาก 

ล าดบั 29 
28. ผูบ้ริหารใหค้รูภาษาไทยวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 

อุปสรรค ในการสอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
4.39 มาก 3.99 มาก 

ล าดบั 22 
29. ครูภาษาไทยแนะวธีิเรียนรู้ดว้ยตนเอง     4.39 มาก 4.18 มาก

ล าดบั 9 
30. ครูภาษาไทยสามารถปรับเปล่ียนแผนพฒันาการสอนได้

ตามสถานการณ์   
4.39  มาก 4.04 มาก

ล าดบั 17 
31. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยในหอ้งสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และหอ้งสมุดโรงเรียน   
4.38 มาก 3.85 มาก

ล าดบั 35 
32. ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาไทย การ

แสดงความคิดสร้างสรรค ์ค่าเฉล่ีย 4.36 ครูจดัขอ้น้ีอยู ่ 
4.36  มาก 4.02 มาก 

ล าดบั 20 
33. ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละ

เร่ืองถึงขอ้คิดและประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความคิด ความ
เขา้ใจ และวดัทกัษะการเขียน   

4.3 4  มาก 4.03  มาก 
ล าดบั 19 

34. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาการเรียนภาษาไทยของนกัเรียน
เพื่อวางแผนแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น   

4.27  มาก 4.17 มาก 
ล าดบั 11 

35. ผูบ้ริหารจดัทีมวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาไทยเพื่อ
ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบดีข้ึน   

4.27  มาก 3.90 มาก 
ล าดบั 31 

36. ผูบ้ริหารวางแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย  3.82 มาก 3.82 มาก 
ล าดบั 36 

37. ผูบ้ริหารจดัอบรมวจิยัในชั้นเรียนและตรวจผลการวิจยั  
 

4.25 มาก 3.63 มาก 
ล าดบั 41 
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
 
ล าดบั ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ผูอ้  านวยการ ครูภาษาไทย 

38. ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนการเรียนรู้นอก
สถานท่ี   

4.23  มาก 3.59 มาก 
ล าดบั 43 

39. ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย   4.20 มาก 3.74 มาก 
ล าดบั 40 

40. ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้ปฏิทินส ารวจความตอ้งการวสัดุ
ผลิตส่ือและจดัหาตามท่ีครูภาษาไทยตอ้งการ   

4.18 มาก 3.81 มาก 
ล าดบั 37 

41. ผูบ้ริหารจดัอบรมการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูภาษาไทย  4.16 มาก 3.63 มาก 
ล าดบั 41 

42. ผูบ้ริหารมีปฏิทินการประเมินกลยทุธ์พฒันาการสอน
ภาษาไทย   

4.14 มาก 3.75 มาก 
ล าดบั 39 

43. โรงเรียนมีการประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทิน
การปฏิบติังาน   

4.13  มาก 3.93 มาก 
ล าดบั 26 

44. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาการสอนภาษาไทยทุกเดือน   4.02 มาก 3.58 มาก 
ล าดบั 44 

45. ครูภาษาไทยรายงาน การแกปั้ญหาการสอนภาษาไทย
ส่งผูบ้ริหารทุกเดือน   

4.02  มาก 3.58 มาก 
ล าดบั 44 

46. ผูบ้ริหารใหร้างวลัครูท่ีใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน ผลการ
วเิคราะห์ขอ้สอบO-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทย   

3.98 มาก 3.29ปานกลาง 
ล าดบั 47 

47. ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีพฒันา
นกัเรียนใหมี้ผลการสอบ O-NET ดีข้ึน   

3.71 มาก 3.14 ปานกลาง 
อนัดบั 51 

48. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงานผลการวจิยั    
ทุกเดือน   

3.63 มาก 3.24 ปานกลาง 
อนัดบั 48 

49. ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้การอบรมครูทุกเดือน   3.61 มาก 3.22 ปานกลาง 
ล าดบั 50 

50. ผูบ้ริหารจดัประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย   3.61 มาก 3.30 ปานกลาง
ล าดบั 46 

51. ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย   

4.52 
มากท่ีสุด 

3.23 ปานกลาง 
ล าดบั 49 
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 จากตารางท่ี 4.31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นระหว่างผูอ้  านวยการกบัครู
ภาษาไทยสรุปไดว้่า ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นว่าปฏิบติัมากท่ีสุด จ านวน 17 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 4.50-
4.73) จาก 51 ขอ้ ตอบ “มาก” 34 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.52-4.48)  
 ขอ้ท่ีผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัมากท่ีสุด มี ดงัน้ี  

1. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET ไดค้ะแนน
สูงข้ึน   

2. ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์มาตรฐานของ 
สมศ.มาก าหนดหลกัสูตรของโรงเรียน   

3. ครูภาษาไทยศึกษา และวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ก่อนท า
โครงการสอนและแผนการสอน   

4. ผูบ้ริหารมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 และภาค
เรียนท่ี 2   

5. ผูบ้ริหารจดัอบรมครูวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์การ
ประเมินของ สมศ.   

6.  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอนเพื่อเช่ือมความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่  

7. ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ระบบเสียง 
ระบบค า ระบบประโยคภาษาไทย     

8. ผูบ้ริหารใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบติั และประเมินกลยทุธ์   
9. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีพฒันาการสอน

ภาษาไทย   
10. ผูบ้ริหารระดมสมองครูวางแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย   
11. ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวการวเิคราะห์ขอ้สอบ   
12. ผูบ้ริหารสนบัสนุนดา้นการเงินและอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการสอนภาษาไทย   
13. ครูภาษาไทยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน (ล าดบั 15)  
14. ผูบ้ริหารท าความเขา้ใจกบัครูในการก าหนดเป้าหมายและหน้าท่ีพฒันาการสอน

ภาษาไทย (ล าดบั 16) 
15. ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนและหาวิธีการแกปั้ญหารายวิชาท่ีรับผิดชอบ

(ล าดบั 17)    
16. ครูภาษาไทยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ เม่ือพบขอ้บกพร่องในการเรียน (ล าดบั 18)  
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17. ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย (ล าดบั 51)   
 ขอ้ท่ีผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัมาก มีดงัน้ี 

18. ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาไทย การแสดงความคิดสร้างสรรค ์  
19. ครูภาษาไทยให้นักเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงข้อคิดและ

ประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความคิด ความเขา้ใจ และวดัทกัษะการเขียน   
20. ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนการเรียนรู้นอกสถานท่ี   

 ส่วนครูอาจารยภ์าษาไทยมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัระดบัมาก 44 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.58-4.39)  
ระดบัปานกลาง 7 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.14-3.41) 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดันิทรรศการหมุนเวยีนทุกเดือน (ครูจดัขอ้น้ีอยูอ่นัดบั 45) 
2. ผูบ้ริหารให้รางวลัครูท่ีใช้ผลการวิจยัในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 

มาพฒันาการสอนภาษาไทย (เดิมล าดบั 46 ของครู). 
3. ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีพฒันานักเรียนให้มีผลการสอบ 

O-NET ดีข้ึน (เดิมล าดบั 47 ของครู) 
4. ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงานผลการวจิยัทุกเดือน (เดิมล าดบั 48 ของครู) 
5. ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้การอบรมครูทุกเดือน (เดิมล าดบั 49 ของครู) 
6. ผูบ้ริหารจดัประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย (เดิมล าดบั 50 ของครู) 
7. ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย (เดิมล าดบั 

50 ของครู) 
 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัมาก 43 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 
3.69-4.49) ระดบัปานกลาง 8 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 2.98-3.45) 
 ดงันั้น ในโรงเรียนกลุ่มทัว่ไปผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอาจารยภ์าษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
   เม่ือพิจารณาการจดัล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด  น้อยท่ีสุด พบว่า มีการจดัล าดบั
ตรงกนัเพียง 7 ขอ้ ต่างกนั 44 ขอ้ ความเห็นต่างกนัระหว่างครูกบัผูอ้  านวยการสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นทา้ยแบบสอบถามของครู ดงัน้ี 
 1. ครูภาษาไทยโรงเ รียนวัดพุทธบูชา แสดงความคิดเห็นว่า  “ผู ้บ ริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยใหม้ากข้ึน และควรสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูภาษาไทยทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ” 
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 2.  ครูภาษาไทยโรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั เห็นวา่ “ปัจจุบนัโรงเรียนให้ความส าคญักบั
วิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล “ภาษาไทย” มี
ความส าคญันอ้ยลง” 
 3.  ครูภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม เห็นว่า “ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั
กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มากข้ึน เพราะปัจจุบันให้ความส าคัญกับวิชา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศมากกวา่” 
 4.  ครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เห็นวา่ “โรงเรียนเนน้อาเซียนศึกษามากกว่า
การสอนภาษาไทย” 
 5.  ครูภาษาไทยโรงเรียนบวรนิเวศ เห็นว่า “ผูบ้ริหารควรสนับสนุนในเร่ือง การใช้
ภาษาไทย หลักภาษาไทย วรรณคดี ให้นักเรียนเห็นคุณค่า โดยให้ครูจัดนิทรรศการเก่ียวกับ
เกร็ดความรู้ เพราะปัจจุบนัโรงเรียนมุ่งเนน้อาเซียนเป็นหลกัจนลืมวฒันธรรมไทยและภาษาไทย” 
 6.  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เห็นว่า “ควรจดัให้มีการ
อบรมการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูท่ีบรรจุใหม่เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง” 
 7.  ครูภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม เห็นว่า “ครูควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ” 
 8.  ครูภาษาไทยโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม เห็นวา่ “ควรท านโยบายพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยทั้งระยะสั้น ระยะยาว และครูภาษาไทยควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย”  
 9.  ครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีพงังา เห็นว่า “ผูบ้ริหารโรงเรียนควรอุทิศและทุ่มเทต่อ
การบริหารวชิาการ” 
 10. ครูภาษาไทยโรงเรียนสีกัน (วฒันานันท์อุปถัมภ์)กล่าวถึงสภาพจริงว่า “การ
สนบัสนุนในกลุ่มสาระภาษาไทยยงันอ้ยอยู ่เบิกเงินล าบาก ส่วนมากครูผูส้อนตอ้งควกักระเป๋าของ
ตวัเองผลิตส่ือการสอน” 
 11. ครูภาษาไทยโรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร เห็นว่า “บุคลากรมีน้อยแต่งานท่ี
รับผดิชอบมีมากท าใหท้  างานไม่เตม็ท่ี” 
 12. ครูภาษาไทยโรงเรียนพิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เหมือนส้ินหวงัท่ีจะรอให้โรงเรียนจดั
อบรมว่า “ควรมีสมาคมครูภาษาไทยแห่งชาติ โดยรับสมาชิกครูผูส้อนภาษาไทยทุกระดบัเพื่อจดั
ประชุม (อบรม) และด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค ์(พฒันาคุณภาพครูภาษาไทย)”  
 สรุปความเห็นครู 

1. ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญักบักลุ่มสาระภาษาไทย ใหค้วามส าคญักบัภาษาไทยนอ้ย 
ผูบ้ริหาควรสนบัสนุนในเร่ืองการใชภ้าษาไทย หลกัภาษาไทย วรรณคดี ให้นกัเรียนเห็นคุณค่า โดย
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ให้ครูจดันิทรรศการเก่ียวกบัเกร็ดความรู้ ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอน
วชิาภาษาไทยใหม้ากข้ึน เนน้อาเซียนศึกษามากกวา่การสอนภาษาไทย โรงเรียนมุ่งเนน้อาเซียนเป็น
หลกัจนลืมวฒันธรรมไทยและภาษาไทย (วดัพุทธบูชา ราชินีบูรณะ สตรีศรีสุริโยทยั วดัพุทธบูชา 
พระปรมวทิยาลยั บวรนิเวศ 
 แสดงถึง การไม่เห็นความส าคญัของภาษาประจ าชาติท่ีนกัเรียนตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การคน้ควา้หาความรู้ เป็นสาเหตุการเรียนวชิาอ่ืนไม่ไดผ้ลไปดว้ย 
 1. ขาดขวญัก าลงัใจ (วดัพุทธบูชา) 
 แสดงถึงการขาดการสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 
 2. ควรจัดให้มีการอบรมการวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูท่ีบรรจุใหม่ เพื่อความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้ง (ฉวางรัชดา) 
 แสดงว่า ขาดการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน และขาดการใช้การวิจยัมาพฒันาการ
สอนภาษาไทย 
 3. ควรท านโยบายพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งระยะสั้น ระยะยาว (ผดุงนารี)  
 แสดงวา่ขาดการวางแผนพฒันาครู 
 4. ครูภาษาไทยควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (ผดุงนารี) 
 แสดงวา่ขาดการบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
 5. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรอุทิศและทุ่มเทต่อการบริหารวชิาการ (สตรีพงังา) 
 แสดงว่าผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ขาดความมุ่งมัน่ในการพฒันางาน
วชิาการอนัเป็นหวัใจของผูบ้ริหารโรงเรียน  
 6. การสนบัสนุนในกลุ่มสาระภาษาไทยยงัน้อยอยู ่เบิกเงินล าบาก ส่วนมากครูผูส้อน
ตอ้งควกักระเป๋าของตวัเองผลิตส่ือการสอน (สีกนัวฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์   
         แสดงว่า ขาดการบริการการผลิตส่ือการสอนหรือขาดพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอน
ภาษาไทย 
 7. บุคลากรมีน้อยแต่งานท่ีรับผิดชอบมีมากท าให้ท างานไม่เต็มท่ี (วิมุติยาราม         
พิทยากร)  
 แสดงวา่ การบริหารงานบุคคลไม่ดีเท่าท่ีควร 
 8. ควรมีสมาคมครูภาษาไทยแห่งชาติ  โดยรับสมาชิกครูผูส้อนภาษาไทยทุกระดบั 
เพื่อจดัประชุม (อบรม) และด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
(พิบูลอุปถมัภ)์ 
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            แสดงว่าครูต้องการการพฒันาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยถึงกับ
ตอ้งการให้สมาคมครูภาษาไทยจดัการอบรมเพราะโรงเรียนไม่จดัและไม่ส่งเขา้อบรม ขาดศรัทธา
ในการบริหารวชิาการ  
 การแสดงความคิดเห็นของครูท าให้เห็นชัดเจนว่า ค่าเฉล่ียท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนให้
คะแนนมากถึงมากท่ีสุดของโรงเรียนกลุ่มทัว่ไปจึงขดัแยง้กับการปฏิบติัจริงในมุมมองของครู
ภาษาไทยทั้งความคิดเห็นในแบบสอบถามและค าถามปลายเปิดทา้ยแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.32  ภาพรวมองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป 
                                                                                                                               n = 100 
องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย 
กลยทุธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

x̅ S.D. ความหมาย 

1.1 การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 
1.1.1 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 

 
3.73 

 
0.90 

 
มาก 

1.1.2 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3.99 0.80 มาก 
1.1.3 การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน 3.74 0.95 มาก 
1.1.4 การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.08 0.80 มาก 
1.2 การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
1.2.1 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอน
ภาษาไทย 

3.92 0.82 มาก 

1.2.2 การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.97 0.86 มาก 
1.2.3 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.69 0.98 มาก 

3.1 กลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
3.1.1 แผนการสอนภาษาไทย 

 
4.30 

 
0.66 

 
มาก 

3.1.2 การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.06 0.76 มาก 
4.1 กลยทุธ์ดา้นการวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 
4.1.1 การประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

4.29 

 
 

0.53 

 
 

มาก 
4.1.2 การประเมินคุณภาพภายนอก 4.12 0.67 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.32 ภาพรวมองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ไป จ านวน 100 โรงเรียน พบว่าทุกประเด็นมีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก แยกตามประเด็นท่ีศึกษาตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี 

1. แผนการสอนภาษาไทย  
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 1) 4.59 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

4.43 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.35 และครูภาษาไทย 4.27 (ครูล าดบั 1) 
2. การประเมินคุณภาพภายใน  
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 2) 4.52 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

4.33 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.32 และครูภาษาไทย 4.22 (ครูล าดบั 2) 
3. การประเมินคุณภาพภายนอก ค่าเฉล่ีย 4.12 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 4) 4.43  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

3.67 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.56 และครูภาษาไทย 4.04 (ครูล าดบั 3) 
4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.08 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 5) 4.41 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  

4.35 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.08 และครูภาษาไทย 3.93 (ล าดบั 5) 
5. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.06 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 6) 4.31 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

4.18 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.02 และครูภาษาไทย 4.00 (ล าดบั 4) 
6. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.99 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (ล าดบั 8) 4.25 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

4.35 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.08 และครูภาษาไทย 3.93 (ล าดบั 6) 
7. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 3.97 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (อนัดบั 3) 4.45 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ

4.23 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 3.92 และครูภาษาไทย 3.84 (ล าดบั 7) 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.92 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (อนัดบั 7) 4.30 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  

4.16 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 3.85 และครูภาษาไทย 3.82 (ล าดบั 8) 
9. การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.74 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (อนัดบั 9) 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

4.01 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 3.66 และครูภาษาไทย 3.62 (ล าดบั 9) 
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10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.73 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (อนัดบั 10) 4.09 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  

3.98 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 3.68 และครูภาษาไทย 3.61 (ล าดบั 10) 
11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน ค่าเฉล่ีย 3.69 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของผูอ้  านวยการ (อนัดบั 11) 4.07 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

3.95 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 3.59 และครูภาษาไทย 3.58 (อนัดบั 11) 
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นระหว่างผูอ้  านวยการกบัครูจะตรงกนั ในประเด็น แผนการ

สอนภาษาไทย การประเมินคุณภาพภายใน การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ การให้การ
สนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย
การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน ต่างกนั 5 ประเด็น 1) การประเมินคุณภาพภายนอก 2) การวิจยั
เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 3) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4) การบริหารวิชาการแบบมี  
ส่วนร่วม 5) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย 
 
ตอนที่  2  ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มโรงเรียนคะแนนO-NETภาษาไทยสูง  

โรงเรียนท่ีมีผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วชิาภาษาไทยมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จดัไวใ้นล าดบัท่ี 1-50 จดัเป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ภาษาไทยนั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีคุณภาพสูงไดต้อบแบบสอบถามส่งมา จ านวน 37 โรงเรียน
จาก จ านวน 50 โรงเรียน ดงัน้ี 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.33  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาก ทั้ง 4 ต าแหน่ง   
 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
36 
120 

 
23.1 
76.9 

อายุ 
   นอ้ยกวา่ 31 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   มากกวา่ 50 ปี 

 
30 
33 
33 
60 

 
19.1 
21.2 
21.2 
38.5 

การศึกษา 
   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   

 
2 
63 
78 
13 

 
1.3 
40.4 
50.0 
8.3 

ต าแหน่ง 
   ผูอ้  านวยการ 
   รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ครูภาษาไทย 

 
19 
24 
28 
85 

 
12.2 
15.4 
17.9 
54.5 

ประสบการณ์ในการท างาน 
   นอ้ยกวา่ 5 ปี –5ปี 
   6 – 10 ปี 
   มากกวา่ 10 ปี 

 
30 
35 
91 

 
19.3 
22.4 
58.3 

รวม 156 100.00 
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ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านายการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยท่ีสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 500 คน และแยก
กลุ่มโรงเรียนท่ีได้คะแนนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูง เป็นจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 37 
โรงเรียน จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.9 มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 38.5 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 50.0 สูงกว่าปริญญาโท     
ร้อยละ 8.3 เป็นครูอาจารยภ์าษาไทย ร้อยละ 54.5 และมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 58.3  

 
2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบติัด้านองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันา

คุณภาพการสอนภาษาไทย  ปรากฏตามตารางท่ี 4.34 - 4.37 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.34  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การพฒันาความรู้ ทกัษะ 
และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการ
สอนภาษาไทย 

3.92 .75 มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเขา้ใจแก่ครูในการก าหนด
เป้าหมาย และหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติัเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทยใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

4.06 .73 มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีการอบรมครูภาษาไทยเพื่อ
พฒันา การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน 

3.28 1.06 ปานกลาง 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนใหจ้ดันิทรรศการ
หมุนเวยีนและจดักิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทยตลอดปี 

3.85 .91 มาก 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหมี้การประกวดนวตักรรมการสอน
ภาษาไทย 

3.18 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.93 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ค่าเฉล่ียรวมดา้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน

ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเขา้ใจแก่ครูใน
การก าหนดเป้าหมาย และหน้าท่ีท่ีควรปฏิบติัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพมากข้ึน 
ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย
ค่าเฉล่ีย 3.92 และผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้จดันิทรรศการหมุนเวียน และจดักิจกรรม
เสริมความรู้ภาษาไทยตลอดปี ค่าเฉล่ีย 3.85 ทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก 

 
ตารางที่ 4.35  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการก ากบัดูแลการจดัการ
สอนภาษาไทย 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงาน
ผลการวจิยัในชั้นเรียนทุกเดือน หลงัจากการประเมินผลการ
เรียนของนกัเรียน 

 
3.15 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันานกัเรียน
ใหส้ามารถสอบ O-NET วชิาภาษาไทยใหมี้คะแนนสูงข้ึน 

 
4.40 

 
.69 

 
มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูภาษาไทยวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย 
โอกาส อุปสรรคในการสอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย แลว้น าผลการวเิคราะห์มาประกอบการวางแผนการ
สอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

 
 

4.13 

 
 

.79 

 
 

มาก 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนแนะน าให้ครูภาษาไทยปรับเปล่ียน
แผนพฒันาการสอนภาษาไทยไดต้ามสถานการณ์ 

 
4.26 

 
.74 

 
มาก 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินการสอนภาษาไทยตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.12 .83 มาก 

รวม 4.01 0.82 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ดา้นการก ากบัดูแลการจดัการสอนภาษาไทยค่าเฉล่ียรวม 4.01 

มีการปฏิบติัในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครู
ภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้มีคะแนนสูงข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.40 
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รองลงมา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนแนะน าใหค้รูภาษาไทยปรับเปล่ียนแผนพฒันาการสอนภาษาไทยได้
ตามสถานการณ์ ค่าเฉล่ีย 4.26 และผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูภาษาไทยวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 
อุปสรรคในการสอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้น าผลการวิเคราะห์มาประกอบการ
วางแผนการสอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที ่4.36  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการของความคิดเห็นเร่ืองการเสริมแรงในการใน
การท างาน 

 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนๆ 
เพื่อความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  

 
4.15 

 
.82 

 
มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อการสอนภาษาไทย 
ดว้ยการจดัอบรมวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาไทย แลว้ผูบ้ริหารตรวจรายงานผลการวจิยัดว้ยตนเอง 

 
 

3.79 

 
 

.94 

 
 

มาก 
3.  ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัแก่ครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันา
นกัเรียนใหมี้ผลการสอบ O-NET สูงข้ึน 

 
3.05 

 
1.22 

 
ปานกลาง 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจดั
นิทรรศการการหมุนเวยีนทุกเดือน 

 
3.46 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการประกวดทกัษะการใช้
ภาษาไทย การแสดงความคิดสร้างสรรค ์เช่น การแสดงละคร 
การตอบปัญหาภาษาไทย เป็นตน้ 

4.06 .84 มาก 

รวม 3.70 0.98 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ค่าเฉล่ียรวมด้านการสนับสนุนเสริมแรงในการท างาน   
ค่าเฉล่ีย 3.70 มีการปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก ผูบ้ริหารโรงเรียน
สนับสนุนด้านการเงิน และอ่ืนๆเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย 4.15  
รองลงมา ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย การแสดงความคิด
สร้างสรรค ์ค่าเฉล่ีย 4.06 และผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคญักบัการพฒันาการสอนภาษาไทยโดย
จดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนและผูบ้ริหารตรวจรายงานผลการวิจยั ค่าเฉล่ีย 3.79 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้ปฏิบติัใน
ระดบัมาก 
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ตารางที ่4.37  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมความกา้วหนา้
ในวชิาชีพ 

 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัท าแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
ครูภาษาไทยพฒันาการสอนตามกลยทุธ์การบริหาร เพื่อเตรียม
นกัเรียนใหพ้ร้อมรับการประเมินทั้งภายในโรงเรียนและการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3.98 .84 มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทย 

4.07 .90 มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหมี้การอบรมครู เพื่อใหค้รูสามารถ
จดัท าแผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการวเิคราะห์หลกัสูตร 
ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET และเกณฑก์ารประเมินของ 
สมศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอน 

4.06 .84 มาก 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมครูใหศึ้กษาหลกัสูตร วเิคราะห์
หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET ยอ้นหลงั และเกณฑก์าร
ประเมินของ สมศ. มาประกอบการท าโครงการสอนและ
แผนการสอนภาษาไทย 

4.14 .82 มาก 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินการประเมิน
มาปรับปรุงการสอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.05 .75 มาก 

รวม 4.06 0.83 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ค่าเฉล่ียรวมดา้นการส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ค่าเฉล่ีย 

4.06 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก    
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมครูให้ศึกษา

หลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ยอ้นหลงั และเกณฑ์การประเมินของ สมศ.
มาประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.07  
และผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมครู เพื่อให้ครูสามารถจดัท าแผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ล
การวิเคราะห์หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และเกณฑ์การประเมินของ สมศ. มา
ประกอบการท าโครงการสอนและแผนการสอน ค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก 
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2.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบติัด้านองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันา
คุณภาพการสอนภาษาไทย ปรากฏตามตารางท่ี 4.38–4.40 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.38  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีกลยทุธ์บริหารโดยเฉพาะเพื่อวางแผน
พฒันาการสอนภาษาไทยใหดี้ข้ึน  

 
3.81 

 
.87 

 
มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความตอ้งการ
วสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทย และจดัหาวสัดุตาม
ความตอ้งการของครู 

 
3.87 

 
.79 

 
มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมของครูในการระดม
สมองวางแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

 
4.03 

 
.82 

 
มาก 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูน าแผนกลยทุธ์มาปฏิบติัตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดเวลาในการประเมินตวัช้ีวดั
ท่ีชดัเจน VAR00029 

 
4.04 

 
.80 

 
มาก 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินการประเมิน กลยทุธ์
การพฒันาการสอนภาษาไทย VAR00030 

 
3.83 

 
.83 

 
มาก 

รวม 3.92 0.82 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.38 ดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอนภาษาไทย

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.92 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดเวลาในการประเมิน
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูในการ
ระดมสมองวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.03 และผูบ้ริหารโรงเรียน
ก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความตอ้งการวสัดุผลิตส่ือการสอนของครูภาษาไทย และจดัหาวสัดุตาม
ความตอ้งการของครู ค่าเฉล่ีย 3.87 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.39  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การบริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 
 

รายการ x̅ S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหค้รูมีส่วนร่วม วางแผนกลยทุธ์ น า
กลยทุธ์ไปปฏิบติั และประเมินกลยทุธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

 
4.13 

 
.75 

 
มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูภาษาไทยสร้าง
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

 
4.24 

 
.72 

 
มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  

 
4.21 

 
.75 

 
มาก 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการให้รางวลัพิเศษแก่ครูท่ีใช้
ผลการวจิยัในชั้นเรียน ใชผ้ลการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET มา
พฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอน 

 
 

3.28 

 
 

1.24 

 
 

ปานกลาง 
รวม 3.97 .87 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ดา้นการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียรวม 3.97 มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.24 รองลงมาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียน 
ท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 4.21 และผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้ครูมีส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์ น า 
กลยุทธ์ไปปฏิบติั และประเมินกลยุทธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.40  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองการส่งเสริมการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้ดา้น
ภาษาไทยในหอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

 
3.95 

 
.87 

 
มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหมี้การอบรมการท าวจิยัในชั้นเรียน
แก่ครูภาษาไทย และตรวจรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครู
ดว้ยตนเอง 

 
 

3.76 

 
 

.92 

 
 

มาก 
3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน 

 
3.09 

 
1.29 

 
ปานกลาง 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามส าคญักบัแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี โดยจดังบประมาณสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการน าเสนอผลงานวิจยั
นวตักรรม  

 
 

3.74 

 
 

.98 

 
 

มาก 

รวม 3.64 1.02 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ค่าเฉล่ียรวมดา้นการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ีย 
3.64 มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อนัดับแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน
สนับสนุนให้จดัแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาไทยในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียนแก่
ครูภาษาไทยและตรวจรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูดว้ยตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.76 และผูบ้ริหาร
โรงเรียนให้ความส าคญักับแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยจดังบประมาณสนับสนุนให้ผูเ้รียนมี
โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการน าเสนอผลงานวิจยันวตักรรม ค่าเฉล่ีย 3.74 ซ่ึงทั้ง  
3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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 2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติักลยทุธ์การสอนภาษาไทย ปรากฏตามตาราง
ท่ี 4.41 –4.45 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.41  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง แผนการสอนภาษาไทย 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ก่อนท าแผนการสอน ครูภาษาไทยไดศึ้กษาและวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง วเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET แลว้จึงท า
โครงการสอนภาษาไทยในรายวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อน  

 
 

4.38 

 
 

.68 

 
 

มาก 
2.  ครูภาษาไทยน าผลการวจิยัเก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันา
เน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยั 

 
4.19 

 
.71 

 
มาก 

3.  ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปี เพื่อใหน้กัเรียน
กา้วทนัความกา้วหนา้ดา้นวชิาการ 

 
4.22 

 
.78 

 
มาก 

4.  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ี
ก าลงัจะสอนเป็นการปรับความรู้ของนกัเรียนใหท้นักนั เพื่อ
เช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 
 

4.37 

 
 

.66 

 
 

มาก 
5.  ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET 
และมาตรฐานของสมศ. ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน 
เพื่อเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
4.32 

 
.68 

 
มาก 

รวม 4.30 .70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ดา้นแผนการสอนภาษาไทยมี ค่าเฉล่ียรวม 4.30 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ก่อนท าแผนการสอน ครูภาษาไทยไดศึ้กษา
และวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET แลว้จึงท าโครงการสอนภาษาไทยใน
วิชาท่ีไดรั้บมอบหมายให้สอน ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมา คือ ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงัจะสอน เป็นการปรับความรู้ของนกัเรียนให้ทนักนั เพื่อเช่ือมความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.37 และครูภาษาไทยใช้ หลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ  O-NET และ
มาตรฐานของ สมศ. ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อเตรียมนกัเรียนให้พร้อมรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.42  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การวิจยัเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนภาษาไทยชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย และหาวธีิแกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน  

 
4.20 

 
.73 

 
มาก 

2.  ครูภาษาไทยท ารายงานท่ีส ารวจปัญหา และแกปั้ญหาการ
สอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหารโรงเรียนในรายวชิาท่ีสอนทุกเดือน 

 
3.53 

 
1.17 

 
มาก 

3.  ครูภาษาไทยแนะกลวธีิในการสร้างความรู้ภาษาไทยดว้ย
ตนเอง วธีิเลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือไดแ้ก่นกัเรียน เพื่อ
นกัเรียนจะไดแ้บบอยา่ง ไดข้อ้คิดท่ีดี และสามารถน าไป
อา้งอิงเชิงวชิาการได ้

 
 

4.20 

 
 

.69 

 
 

มาก 

4.  ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนส ารวจปัญหาในการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียนเอง เพื่อครูจะไดน้ ามาวางแผนการ
แกปั้ญหาใหต้รงประเด็น 

 
 

3.94 

 
 

.80 

 
 

มาก 
5.  ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่
ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความเขา้ใจ
และทกัษะดา้นการเขียนของนกัเรียน 

 
 

4.11 

 
 

.72 

 
 

มาก 
รวม 4.00 .82 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยมีค่าเฉล่ียรวม 4.00   
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาใน
การสอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และหาวิธีแกปั้ญหาในรายวิชาท่ีสอน ค่าเฉล่ีย 4.20 
และครูภาษาไทยแนะกลวิธีในการสร้างความรู้ภาษาไทยดว้ยตนเองวิธีเลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือ
ได้แก่นกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะได้แบบอย่าง ได้ขอ้คิดท่ีดีและน าไปอา้งอิงเชิงวิชาการได ้ค่าเฉล่ีย 
4.20 รองลงมา คือ ครูภาษาไทยให้นกัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความเขา้ใจและทกัษะดา้นการเขียนของนกัเรียน ค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงทั้ง 3 
ขอ้น้ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.43  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ครูภาษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เม่ือ
นกัเรียนส่งงานก็พร้อมแจง้ผลการตรวจใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อให้
นกัเรียนมีโอกาสแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

 
4.20 

 
.70 

 
มาก 

2.  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียน ช้ินงานท่ีตอ้งท ามีจุดมุ่งหมาย ก าหนดคุณภาพงานอยา่ง
ชดัเจน 

 
4.14 

 
.75 

 
มาก 

3.  เม่ือครูภาษาไทยพบขอ้บกพร่องในการเรียนภาษาไทยของ
นกัเรียน ไดพ้ยายามสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่นกัเรียน 

 
4.33 

 
.62 

 
มาก 

4.  ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนหลงัการสอนทั้งการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน ตลอดจนความเขา้ใจระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยคในภาษาไทย 

 
 

4.38 

 
 

.58 

 
 

มาก 
5.  ครูภาษาไทยไดจ้ดัการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตาม
ปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน และเสริมความรู้ภาษาไทย
ใหเ้ขม้แขง็ตามหลกัสูตรแกนกลางควบคู่กบัเร่ืองท่ีนกัเรียน
ตอ้งสอบ O-NET  

 
 

4.25 

 
 

.62 

 
 

มาก 

รวม 4.26 .65 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน ค่าเฉล่ียรวม 4.6 มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อนัดบัแรก คือ ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนหลงัการ
สอนทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ตลอดจนความเขา้ใจระบบเสียง ระบบค า และระบบ
ประโยคในภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ เม่ือครูภาษาไทยพบขอ้บกพร่องในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนได้พยายามสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่นักเรียน ค่าเฉล่ีย 4.33 และครู
ภาษาไทยไดจ้ดัการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตามปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน และเสริม
ความรู้ภาษาไทยให้เขม้แข็งตามหลกัสูตรแกนกลางควบคู่กบัเร่ืองท่ีนักเรียนตอ้งสอบ O-NET 
ค่าเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.44  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ือง การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

รายการ x̅ S.D. ความหมาย 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย
ใหต้อบสนองความตอ้งการของสถาบนัอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการโดยฝึกทกัษะใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาไทย
ส่ือสารใหถู้กตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง และมาตรฐานของ 
สมศ.  

 
 

4.21 

 
 

.65 

 
 

มาก 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัทีมวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET วชิา
ภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เตรียมนกัเรียนให้
เขา้ใจแนวขอ้สอบ O-NET ดีข้ึน 

 
3.96 

 
.90 

 
มาก 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูใชก้ารวจิยัในชั้นเรียน
พฒันาการสอนภาษาไทยใหน้กัเรียนมีความสามารถมากข้ึน
พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 
4.07 

 
.78 

 
มาก 

รวม 4.08 0.78 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ค่าเฉล่ียรวมดา้นการประเมินคุณภาพภายนอกมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากค่าเฉล่ีย 4.08 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งพฒันา
คุณภาพการสอนภาษาไทยให้ตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการโดยฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยส่ือสารให้ถูกต้องตามหลักสูตร
แกนกลาง และมาตรฐานของ สมศ. ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ก าหนดให้ครูใช้
การวิจัยในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทยให้นักเรียนมีความสามารถมากข้ึนพร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ีย 4.07 และผูบ้ริหารโรงเรียนจดัทีมวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
วิชาภาษาไทย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เตรียมนักเรียนให้เขา้ใจแนวขอ้สอบ O-NET ดีข้ึน
ค่าเฉล่ีย 3.96 ทั้ง 3 ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.45  ภาพรวมองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มโรงเรียนเก่ง       
                                                                                               n = 37 
องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย  
และกลยทุธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

x̅ S.D. ความหมาย 

1.1 การบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 
1.1.1 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 

3.67 0.93 มาก 

1.1.2 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.01 0.82 มาก 
1.1.3 การใหก้ารสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน 3.70 0.98 มาก 
1.1.4 การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.06 0.83 มาก 
1.2 การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
1.2.1 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอน
ภาษาไทย 

3.92 0.82 มาก 

1.2.2 การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.97 .87 มาก 
1.2.3 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.64 1.02 มาก 
3.1 กลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
3.1.1 แผนการสอนภาษาไทย 

4.30 .70 มาก 

3.1.2 การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.00 .82 มาก 
4.1 กลยทุธ์ดา้นการวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 
4.1.1 การประเมินคุณภาพภายใน 

4.26 .65 มาก 

4.1.2 การประเมินคุณภาพภายนอก 4.08 0.78 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.45 ภาพรวมองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย และ
กลยุทธ์การจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนท่ีมีผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) จดัไวใ้นล าดบัท่ี 1-50 จดัเป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพสูง จ านวน 37 โรงเรียน มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.46  เปรียบเทียบขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปกบักลุ่มโรงเรียนเก่ง   
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนกลุ่มเก่ง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย 122 24.4 36 23.1 
หญิง 378 75.6 120 76.9 
อายุ     
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 87 17.4 30 19.2 
 31-40 ปี 72 14.4 33 21.2 
 41-50 ปี 98 19.6 33 21.2 
 มากกวา่ 50 ปี 243 48.6 60 38.5 
การศึกษา     
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5 1.0 2 1.3 
ปริญญาตรี 260 52.0 63 40.4 
ปริญญาโท 210 42.0 78 50.0 
สูงกวา่ปริญญาโท 25 5.0 13 8.3 

ต าแหน่ง     
ผูอ้  านวยการ 56 11.2 19 12.2 
รองฯฝ่ายวชิาการ 69 13.8 24 15.4 
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 85 17.0 28 17.9 
ครูอาจารยภ์าษาไทย 290 58.0 85 54.5 
ประสบการณ์     
นอ้ยกวา่ 5 ปี-5 ปี 116 23.2 30 19.2 
6-10 ปี 70 14.0 35 22.4 
มากกวา่ 10 ปี 314 62.8 91 58.3 
รวม 500 100 156 100 
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 จากตารางท่ี 4.46 เม่ือพิจารณาระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามระหวา่ง ผูช้ายโรงเรียนกลุ่ม
ทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 24.4 และโรงเรียนกลุ่มคะแนนภาษาไทยสูงในการสอบ O-NET หรือกลุ่มเก่ง
ผูช้าย ร้อยละ 23.1 ส่วนผูห้ญิงกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 75.6 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามี
คุณภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 76.9 ดา้นเพศหญิงเพศชายของผูต้อบแบบสอบถามใกลเ้คียงกนั 

 ด้านอายุท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6 
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพสูง มีอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 

 ดา้นการศึกษาวุฒิปริญญาโทกลุ่มทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 42 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามี
คุณภาพสูง มีหรือโรงเรียนกลุ่มเก่ง วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 50 วุฒิสูงกว่าปริญญาโทกลุ่ม
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพสูง มีวุฒิสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
8.3 แสดงว่า ดา้นการศึกษากลุ่มโรงเรียนคะแนน O-NET ภาษาไทยสูงครูและผูบ้ริหารมีวุฒิทาง
การศึกษาสูงกวา่โรงเรียนทัว่ไปทั้งระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท     

 ดา้นต าแหน่ง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 17.9 ผูบ้ริหารระดบักลาง คือ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการคิดเป็น
ร้อยละ 15.4 และผูบ้ริหารระดบัสูงในโรงเรียน คือ ผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ 12.2 รวมกนัน้อย
กวา่ ครูอาจารยภ์าษาไทย คิดเป็นร้อยละ 54.5 

 ดา้นประสบการณ์ กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปผูมี้ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
62.8 และโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพสูง มีผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.3 

 จะเห็นวา่ จากตารางท่ี 4.46 เม่ือเปรียบเทียบวุฒิทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มทัว่ไป
กบัโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพสูง ทั้งระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโทหรือปริญญาเอก   
กลุ่มโรงเรียนเก่งมีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 50 (กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 
42) และสูงกวา่ปริญญาโทหรือปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 8.3 (กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 5) 
 2. ภาพรวมสภาพการบริหารสอนภาษาไทยของโรงเรียนที่จัดการศึกษามีคุณภาพสูง 
หรือกลุ่มโรงเรียนเก่ง 
 ส่วนท่ีหน่ึงองคป์ระกอบการบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 
 1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย (ประเด็นท่ี 1) 
  1. ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 เห็นวา่ มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และครูอาจารยภ์าษาไทย มี
ค่าเฉล่ีย 3.60 มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
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  2. ผู้บริหารท าความเข้าใจกับครูเร่ืองเป้าหมายและหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย 
  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุดผูอ้  านวยการมีค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และครูอาจารย์
ภาษาไทยมีค่าเฉล่ีย 3.93 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  3. ผู้บริหารก าหนดให้มีการอบรมครูภาษาไทยทุกเดือน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด 
ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 2.67 และครูอาจารยภ์าษาไทยมี
ค่าเฉล่ีย 3.00 มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
  4.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้จัดนิทรรศการหมุนเวียนเสริมความรู้
ภาษาไทยตลอดปี 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีการปฏิบติัในระดบัมาก            
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ มีค่าเฉล่ีย 3.33 มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
  5.  ผู้บริหารจัดประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.47 ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.33 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
มีค่าเฉล่ีย 2.83 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2)  การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย (ประเด็นท่ี 2) 
  6. ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงานผลการวจัิยทุกเดือน 
  ผูอ้  านวยการ  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.00   
มีการปฏิบติัในระดบัมากครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.13 และรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มี
ค่าเฉล่ีย 2.67  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  7.  ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูภาษาไทยพัฒนานักเรียนให้สามารถสอบ O-NET
ภาษาไทยให้ได้คะแนนสูงขึน้ 
  ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.60 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุดผูอ้  านวยการ มี
ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่าหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 
4.17 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  8. ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค ใน
การสอนภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.33 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.83 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนภาษาไทยมีค่าเฉล่ีย 4.33 และครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง 
  9. ครูภาษาไทยสามารถปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการสอนภาษาไทยได้ตาม
สถานการณ์ 
  ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และครู
อาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.20 มีการปฏิบติัในระดบัมากหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มี
ค่าเฉล่ีย 4.67 มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
  10. ผู้บริหารโรงเรียนประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
  ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.13 มีการปฏิบติัมาก
ทั้ง 4 ต าแหน่ง 
 3)  การสนบัสนุนและเสริมแรงในการท างาน(ประเด็นท่ี 3) 
  11. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการสอน
ภาษาไทย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และครูอาจารยภ์าษาไทยมี
ค่าเฉล่ีย 3.87 มีการปฏิบติัระดบัมาก 
  12. ผู้บริหารโรงเรียนจัดอบรมการวจัิยในช้ันเรียน และตรวจรายงานการวิจัยในช้ัน
เรียนด้วยตนเอง 
  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 ครูอาจารยภ์าษาไทย มี
ค่าเฉล่ีย 3.60 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  13. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่พัฒนานักเรียนให้มี
ผลการสอบ O-NET สูงขึน้ 
  ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.33 มีการปฏิบติัระดบัมาก ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 
3.07 มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
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  14. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการจัดนิทรรศการหมุนเวียนทุกเดือนเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาษาไทย 
  ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.67 
มีการปฏิบติัในระดบัมากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.17 และครูอาจารยภ์าษาไทย มี
ค่าเฉล่ีย 3.27 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  15.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ 
  ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 
 4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ (ประเด็นท่ี 4) 
  16. ผู้บริหารโรงเรียนมีแผนกลยุทธ์พฒันาครูภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 ครูอาจารยภ์าษาไทย  
มีค่าเฉล่ีย 4.13 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  17.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถในการ
สอนภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 และครูอาจารย์
ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.07 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  18. ผู้บริหารโรงเรียนจัดอบรมครูวิเคราะห์หลักสูตร ข้อสอบ O-NET และเกณฑ์
การประเมินของ สมศ.  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 3.50 ครูอาจารยภ์าษาไทยมีค่าเฉล่ีย 
4.00 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  19.  ผู้บริหารโรงเรียนจัดอบรมการท าโครงการสอนและแผนการสอน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย  
มีค่าเฉล่ีย 4.13 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  20. ผู้บริหารโรงเรียนประเมินผลการด าเนินการสอน เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการสอนภาษาไทย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
3.87 มีการปฏิบัติในระดับมากค่าเฉล่ียรวม ในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.07 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.60 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย  ค่าเฉล่ีย 4.04 
 2.  การบริหารเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 
  1)  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย (ประเด็นท่ี 5) 
  21. ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์ทีจ่ะพฒันาการสอนภาษาไทย 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.50 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 4.33 และครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก 
  22. ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความต้องการผลิตส่ือ และจัดหา
วสัดุตามความต้องการของครู 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.00 และ
ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.93 มีการปฏิบติัในระดบัมากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 
3.33 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  23. ผู้บริหารโรงเรียนระดมสมองครูในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาไทย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.67 และครูอาจารยภ์าษาไทย  
ค่าเฉล่ีย 3.87 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  24.  ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติตามปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.50 และครูอาจารยภ์าษาไทย  
ค่าเฉล่ีย 4.00 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  25. ผู้บริหารโรงเรียนมีปฏิทนิการประเมินกลยุทธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 และครูอาจารย์ภาษาไทย 
ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุดผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
ค่าเฉล่ีย 3.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียรวมในการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเ อ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย    
ผูอ้  านวยการ 3.93 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 3.53 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.47    
ครูอาจารยภ์าษาไทย 3.81  
  2)  การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม(ประเด็นท่ี 6) 
  26.  ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินกลยุทธ์ 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.67 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.50 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.33 และครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.93 มีการปฏิบติัระดบัมาก 
  27. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนครูภาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการ
สอน 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.67 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.83 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย 4.27 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  28.  ผู้บริหารโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภาษาไทยภาคเรียนที ่
1-2 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.67 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.00 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  29. ผู้บริหารโรงเรียนให้รางวัลครูที่ใช้ผลการวิจัยในช้ันเรียน และใช้ผลการ
วเิคราะห์ข้อสอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทย 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.67 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 มี
การปฏิบติัในระดบัมาก รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
3.33 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยรวมของการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.71   
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ ค่าเฉล่ีย 3.58 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 และ
ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.88 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  3)  การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน (ประเด็นท่ี 7) 
  30. ผู้บริหารสนับสนุนให้จัดแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยในห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและห้องสมุดโรงเรียน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.67 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.50 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.53 มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
  31. ผู้บริหารโรงเรียนจัดอบรมวิจัยในช้ันเรียนแก่ครูภาษาไทยและตรวจงานวิจัย
เอง   
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.33 มีการปฏิบติัระดบัปานกลางรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
ค่าเฉล่ีย 3.67 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉล่ีย 4.33 และครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
3.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  32.  ผู้บริหารโรงเรียนจัดประกวดงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ในแต่ละภาคเรียน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.50 มีการปฏิบติัในระดบัมากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.33 ครู
อาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.40 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  33. ผู้บริหารโรงเรียนจัดงบประมาณสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.67 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.67 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉล่ีย 4.33 และครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.67 มีการปฏิบติัในระดบั
มาก 
 ด้ านการส่ ง เส ริมการท าวิ จั ย ใน ช้ัน เ รียน มีค่ า เฉ ล่ี ยรวม  ผู ้อ  านวยการ  3.54                      
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 3.54 และครูอาจารยภ์าษาไทย 3.57 มีการปฏิบติัในระดบัมาก แต่
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.50 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  
ส่วนทีส่อง  กลยทุธ์การจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใหมี้คุณภาพ 
 3.  องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย 
  1) แผนการสอนภาษาไทย (ประเด็นท่ี 8) 
  34. ครูภาษาไทยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ก่อนท า
โครงการสอนและแผนการสอน 
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  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย  
4.27 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  35. ครูน าผลการวจัิยเกีย่วกบัภาษไทยมาพฒันาเนือ้หาทีส่อนให้ทันสมัย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ครูอาจารยภ์าษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.13 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  36.  ครูภาษาไทยเฉลยข้อสอบ O-NET แต่ละปี เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวการออก
ข้อสอบ O-NET 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.27 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  37.  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่จะสอนเพื่อเช่ือมความรู้เก่า
กบัความรู้ใหม่ 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.17 ครูอาจารยภ์าษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.40 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  38. ครูภาษาไทยใช้หลักสูตรแกนกลาง แนวข้อสอบ O-NET และเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สมศ. มาก าหนดหลกัสูตรของโรงเรียน 
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.50 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุดผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.40 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  ในด้านแผนการสอนภาษาไทย มีค่าเฉล่ียรวม ผูอ้  านวยการ 4.00 รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการ 4.27 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย 4.25  
  2)  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย (ประเด็นท่ี 9) 
  39.  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอน วิธีแก้ปัญหาการสอนส่งผู้บริหารทุก
เดือน 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.17 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.13 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  40.  ครูภาษาไทยรายงานการส ารวจปัญหา การแก้ปัญหาการสอนภาษาไทยใน
รายวชิาทีรั่บผดิชอบส่งผู้บริหารทุกเดือน 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.00 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 มีการปฏิบติัในระดบัมากครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.27     
มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  41. ครูภาษาไทยแนะวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และวิธีเลือกอ่านหนังสือที่เช่ือถือ
ได้แก่นักเรียน 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.17 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.27 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  42.  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนเพื่อวางแผน
แก้ปัญหา 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.17 และครูอาจารยภ์าษาไทย   
ค่าเฉล่ีย 3.73 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  43. ครูภาษาไทยให้นักเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงข้อคิดหรือ
ประโยชน์ทีไ่ด้เพือ่สะท้อนความเข้าใจและวดัทกัษะการเขียน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 4.00 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.87 มี
การปฏิบติัในระดบัมาก 
  ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย  ค่าเฉล่ียรวม ผู ้อ  านวยการ 3.93        
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 4.10 หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย 4.47 และครูอาจารยภ์าษาไทย 3.85 
 4.  กลยุทธ์การวดัและการประเมินเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 
  1)  การประเมินคุณภาพภายใน (ประเด็นที ่10) 
  44.  ครูภาษาไทยน านักเรียนค้นคว้าเพือ่เพิม่พูนความรู้ 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.83 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.07 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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  45. ครูภาษาไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.00 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.00 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  46. ครูภาษาไทยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเมื่อพบข้อบกพร่องในการเรียน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทยค่าเฉล่ีย 4.27 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  47. ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้ง การ ฟัง การพูด การอ่าน การ เขียนให้
สัมพนัธ์กบัการคิดวเิคราะห์ ระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.27 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  48.  ครูภาษาไทยจัดประเมินภายในอย่างเป็นระบบตามปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 3.83 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.13 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  ในด้านการประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียรวม ผู ้อ  านวยการ 3.90 รอง
ผูอ้  านวยการ/ฝ่ายวชิาการ 4.10 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.60 และครูอาจารยภ์าษาไทย 
4.15 
  2)  การประเมินคุณภาพภายนอก (ประเด็นท่ี 11) 
  49. ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้ตอบสนอง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ โดยเน้นฝึกทกัษะการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.83 ครูอาจารยภ์าษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.40 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  50.  ผู้บริหารโรงเรียนจัดทีมวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET  เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
แนวข้อสอบดีขึน้ 
  ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.50 หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.33 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.73 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 

DPU



235 

  51.  ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูภาษาไทยใช้การวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการ
สอนภาษาไทย 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.67 ครูอาจารยภ์าษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.00  
  ในด้านการประเมินคุณภาพภายนอก ค่าเฉล่ียรวม ผูอ้  านวยการ 4.06 รอง
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการ 3.67 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.56 ครูอาจารยภ์าษาไทย 
4.04 
  สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามกลุ่มโรงเรียนที่คะแนนสอบระดับชาติข้ัน
พืน้ฐาน (O-NET) วชิาภาษาไทยสูง หรือกลุ่มโรงเรียนเก่ง 
  1.  ผลการศึกษาการบริหารการสอนภาษาไทยของกลุ่มโรงเรียนเก่ง แบ่งได ้3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความคิดเห็นว่าปฏิบติัในระดบั
มากท่ีสุด ส่วนผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูอาจารยภ์าษาไทยมีความเห็นวา่มี
การปฏิบติัในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก จ านวน 31 ขอ้จากแบบสอบถาม 51 ขอ้ 
  กลุ่มท่ี 2 ทั้ ง 4 ต าแหน่ง คือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครู
อาจารยภ์าษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากเหมือนกนั จ านวน 12 ขอ้ 
  กลุ่มท่ี 3 ทั้ง 4 ต าแหน่งมีความเห็นต่างจาก 2 กลุ่มแรก จ านวน 8 ขอ้ 
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ตารางที่ 4.47  ตารางแสดงองค์ประกอบการบริหารการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจากการเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มเก่ง 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.20 มาก 
2. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.07 มาก 
3. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.06 มาก 
4. แผนการสอนภาษาไทย 4.00 มาก 
5. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 3.93 มาก 
6. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 3.93 มาก 
7. การประเมินคุณภาพภายใน 3.90 มาก 
8. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 3.87 มาก 
9. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.71 มาก 
10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 3.60 มาก 
11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.54 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.47 ตารางแสดงค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นจากจากแบบสอบถามของ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพหรือกลุ่มโรงเรียนเก่งพบวา่ อนัดบัท่ี 1 การก ากบัดูแล
การสอนภาษาไทย อนัเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหาร อนัดบั 2 การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  
อนัดับ 3 การประเมินคุณภาพภายนอก อนัดบั 4 แผนการสอนภาษาไทย อนัดบั 5 การส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย อนัดบั 6 การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย อนัดบั 7 การ
ประเมินคุณภาพภายใน อนัดบั 8 การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน อนัดบั 9 การบริหารวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม อนัดบั 10 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย อนัดบั 11 การ
ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีทุกประเด็นมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.48  แสดงองคป์ระกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจากค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของ
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนกลุ่มเก่ง 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. แผนการสอนภาษาไทย 4.27 มาก 
2. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.10 มาก 
3. การประเมินคุณภาพภายใน 4.10 มาก 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก 3.67 มาก 
5 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3.60 มาก 
6. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 3.60 มาก 
7. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.58 มาก 
8. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 3.57 มาก 
9. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.54 มาก 

10. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 3.53 มาก 
11. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน

ภาษาไทย 
3.23 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4 .48 แสดงองค์ประกอบการสอนภาษาไทยท่ีมี คุณภาพของรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการพบวา่ อนัดบั 1 ดูแลครูให้มีแผนการสอนท่ีมีคุณภาพ อนัดบั 2 การวิจยัเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย อนัดบั 3 การประเมินคุณภาพภายใน (อนัดบั 2 และอนัดบั 3 ปฏิบติัควบคู่
กนั) อนัดบั 4 การประเมินคุณภาพภายนอก อนัดบั 5 การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย อนัดบั 6  
การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (อนัดบั 5-6 ให้ความส าคญัเท่ากนั) อนัดบั 7 การบริหาร
วิชาการแบบมีส่วนร่วม อนัดบั 8การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างานอนัดบั 9 การส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียนอนัดบั 10 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย และอนัดบั 11 
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย สิบอนัดบัแรกมีการปฏิบติัในระดบัมาก แต่
อนัดบั 11 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการปฏิบติัเองในระดบัปานกลาง (เป็นการมอบหมายให้หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน าไปปฏิบติัของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพ) 
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ตารางที่ 4.49  แสดงองคป์ระกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจาก ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกลุ่มเก่ง 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 4.67 มากท่ีสุด 
2. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.67 มากท่ีสุด 
3. แผนการสอนภาษาไทย 4.67 มากท่ีสุด 
4. การประเมินคุณภาพภายใน 4.60 มากท่ีสุด 
5. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.56 มากท่ีสุด 
6. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 4.50 มากท่ีสุด 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 4.47 มาก 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 4.47 มาก 
9. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.33 มาก 

10. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 4.33 มาก 
11. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 4.33 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.49 แสดงองค์ประกอบการสอนภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนเก่ง พบว่า การ
ได้รับมอบหมายจากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้
ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยอันดับ 1-3 การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ แผนการสอน
ภาษาไทยการประเมินคุณภาพภายในปฏิบติัพร้อมกนัในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 4-6 การประเมิน
คุณภาพภายในการประเมินคุณภาพภายนอกการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน  ปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด อนัดบั 7-11 ปฏิบติัในระดบัมาก คือ การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย การส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทยการสนบัสนุนเสริมแรงใน
การท างาน และการบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 4.50  แสดงองคป์ระกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพจาก ค่าเฉล่ียรวมความคิดเห็นของ
ครูภาษาไทยโรงเรียนกลุ่มเก่ง 
 
ล าดบั ประเด็นท่ีศึกษา ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. แผนการสอนภาษาไทย 4.25 มาก 
2. การประเมินคุณภาพภายใน 4.15 มาก 
3. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 4.04 มาก 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.04 มาก 
5. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 4.00 มาก 
6. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 3.88 มาก 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 3.85 มาก 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย 3.81 มาก 
9. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.57 มาก 

10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน
ภาษาไทย 

3.56 มาก 

11. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 3.55 มาก 
  
 จากตาราง 4.50 แสดงองคป์ระกอบการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพของครูภาษาไทยกลุ่ม
โรงเรียนเก่งพบวา่ อนัดบั 1 แผนการสอน อนัดบั 2 ประเมินคุณภาพภายใน อนัดบั 3-4 ปฏิบติัควบคู่
กนัไป คือ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและการประเมินคุณภาพภายนอก อนัดบั 5 การ
ก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย อนัดบั 6 การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมอนัดบั 7 การวิจยัเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย อนัดบั 8 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทยอนัดบั 9 การ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน อนัดบั 10 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
อนัดบั 11 การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 
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 4.4  ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดการสอนภาษาไทยของโรงเรียนกลุ่ม
คะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูงหรือกลุ่มเก่งกบักลุ่มโรงเรียนทัว่ไป 
 
ตารางที ่4.51  เปรียบเทียบประเด็นท่ี1 การพฒันา ความรู้ ทกัษะ และ เทคนิคการสอน    
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
ส่วนแรกองค์ประกอบการบริหารเพือ่การ
สอนภาษาไทยให้มคุีณภาพ 
1. การบริหารการสอนภาษาไทยให้มคุีณภาพ 
1.1 การพฒันาความรู้ ทักษะ เทคนิคการสอน 

    

1.1.1  ผูบ้ริหารวางแผนกลยทุธ์พฒันาการ
สอนภาษาไทย 

4.43 มาก 
3.83 มาก 

4.12 มาก 
3.67มาก 

3.96 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

3.82 มาก 
3.60 มาก 

 
1.1.2 ผูบ้ริหารท าความเขา้ใจกบัครูในการ
ก าหนดเป้าหมาย  และหนา้ท่ีในการ
พฒันาการสอนภาษาไทย 

4.54 มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.41 มาก 
3.67 มาก 

 

4.04 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.90มาก 
3.93มาก 

1.1.3  ผูบ้ริหารก าหนดใหอ้บรมครูทุกเดือน 3.61 มาก 
3.17  

ปานกลาง 

3.64 มาก 
2.67  

ปานกลาง 

3.26  
ปานกลาง 

4.67  
มากท่ีสุด 

3.22  
ปานกลาง 

3.00  
ปานกลาง 

1.1.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหจ้ดั
นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาไทยตลอดปี 

4.25 มาก 
3.67 มาก 

 

4.10 มาก 
3.33  

ปานกลาง 

3.91 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

3.79 มาก 
3.80 มาก 

 
1.1.5  ผูบ้ริหารจดัประกวดนวตักรรมการ
สอนภาษาไทย 
 

3.61 มาก 
3.33 ปานกลาง 

3.62 มาก 
2.83  

ปานกลาง 

3.22  
ปานกลาง 
4.67 มาก
ท่ีสุด 

3.30  
ปานกลาง 

3.47  
ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 4.09 มาก 
3.60 มาก 

3.98 มาก 
3.23  

ปานกลาง 

3.68 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

3.61 มาก 
3.56 มาก  

(หมายเหตุ:  ในตาราง ค่าเฉล่ียกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปอยูด่า้นบน  กลุ่มโรงเรียนคะแนนสูงอยูด่า้นล่าง) 
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 จากตารางท่ี 4.51 ในดา้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ เทคนิคการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ีย
รวม กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปกับโรงเรียนกลุ่มเก่งปฏิบติัในระดับมากตรงกันท่ีเป็นความคิดเห็น
ผูอ้  านวยการ (4.09:3.60) และครู (3.61:3.56) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่างกนั คือ ท่ีกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วิชาการ เห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โรงเรียนกลุ่มเก่งมีความเห็นวา่ปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปมี
ความเห็นวา่ ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โรงเรียนกลุ่มเก่งมีความเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
 1.1.1 ผูบ้ริหารวางแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย     
  โรงเรียนทั่วไปมีความเห็นตรงกันว่าปฏิบัติในระดับมากทั้ ง 4 ต าแหน่ง ซ่ึง 
ผูอ้  านวยการ ค่าเฉล่ีย 4.43 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 4.12 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.82 
  โรงเรียนกลุ่มเก่งความเห็นต าแหน่งอ่ืนเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดับมาก แต่
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 1.1.2 ผู ้บริหารท าความเข้าใจกับครูในการก าหนดเป้าหมาย และหน้าท่ีในการ
พฒันาการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการเห็นวา่มีการปฏิบติัมากท่ีสุด อีก 3 ต าแหน่งเห็น
วา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ปฏิบติัใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนอีก 3 ต าแหน่งเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 1.1.3  ผูบ้ริหารก าหนดใหอ้บรมครูทุกเดือน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการและรองฯ เห็นว่ามีการปฏิบติัในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.61, 3.64) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยเห็นว่ามีการปฏิบติั
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26, 3.22) 
  โรงเรียนกลุ่มเก่ง  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นวา่ มีการปฏิบติัใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) อีก 3 ต าแหน่งเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย ผอ.
3.17 รองฯผอ.ฝ่ายวชิาการ 2.67 และครู 3.00) 
 1.1.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้จดันิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเสริมความรู้
ภาษาไทยตลอดปี 
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป มีความเห็นว่าปฏิบติัในระดับมากตรงกันทั้ง 4 ต าแหน่ง 
ค่าเฉล่ีย 4.25, 4.10, 3.91 และ 3.79 ตามล าดบั 
  โรงเรียนกลุ่มเก่ง ผูอ้  านวยการ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และครู (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีความเห็น
วา่ปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.33) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.67) 
 1.1.5 ผูบ้ริหารจดัประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการเห็นตรงกนัวา่มี
การปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61, 3.6 ตามล าดบั) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22, 3.30) 
  โรงเรียนกลุ่มเก่ง ผูอ้  านวยการ, รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครู เห็นวา่มีการ
ปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33, 2.83, 3.47) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด    
 
ตารางที ่4.52  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 2  การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 
 

1.2  การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย ผอ. รองฯ หนม. ครู 
1.2.1  ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทย
รายงานผลการวจิยัทุกเดือน 

3.63 มาก 
4.00 มาก 

3.30 ปานกลาง 
2.67 ปานกลาง 

3.21 ปานกลาง 
4.00 มาก 

3.24 ปานกลาง 
3.13 ปานกลาง 

1.2.2  ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทย
พฒันานกัเรียนใหส้ามารถสอบ O-NET 
วชิาภาษาไทยใหไ้ดค้ะแนนสูงข้ึน 

4.73 มากท่ีสุด 
4.33  มาก 

4.59 มากท่ีสุด 
4.17 มาก 

4.49 มาก 
4.33 มาก 

 

4.39 มาก 
4.60 มากท่ีสุด 

1.2.3 ผูบ้ริหารใหค้รูภาษาไทยวเิคราะห์
จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรคในการ
สอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4.39 มาก 
4.33 มาก 

4.30 มาก 
3.83 มาก 

4.14 มาก 
4.33 มาก 

3.99 มาก 
3.93 มาก 

1.2.4 ครูภาษาไทยสามารถปรับเปล่ียน
แผนพฒันาการสอนภาษาไทยไดต้าม
สถานการณ์ 

4.39 มาก 
4.17 มาก 

4.32 มาก 
3.67 มาก 

4.12 มาก 
4.67 มากท่ีสุด 

4.04 มาก 
4.20 มาก 

1.2.5  โรงเรียนมีการประเมินการสอน
ภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.13 มาก 
4.17 มาก 

4.01 มาก 
3.67 มาก 

3.89 มาก 
4.33 มาก 

3.93 มาก 
4.13 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.25 มาก 
4.20 มาก 

4.10 มาก 
3.60 มาก 

3.97 มาก 
4.33 มาก 

3.92 มาก 
4.00 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.52 ด้านการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ียรวมมีการปฏิบติัใน
ระดบัมากทุกต าแหน่งทั้งกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.25, 4.10, 3.97 และ 3.92) และโรงเรียน
กลุ่มเก่ง (4.20, 3.60, 4.33 และ 4.00) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  
 ข้อทีม่ีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 1.2.1 ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงานผลการวจิยัทุกเดือน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นวา่ปฏิบติัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
อีก 3 ต าแหน่ง มีความเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัปานกลาง (รองฯ ค่าเฉล่ีย 3.30 หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 3.21 ครูค่าเฉล่ีย 3.24) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระฯเห็นว่ามีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการกบัครูมีความเห็นวา่มีการปฏิบติั
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67 และ 3.13) 
 1.2.2 ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันานักเรียนให้สามารถสอบ  O-NET วิชา
ภาษาไทยใหไ้ดค้ะแนนสูงข้ึน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการและรองฯ มีความเห็นว่าปฏิบติัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.73, 4.59) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูภาษาไทยเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก
(ค่าเฉล่ีย 4.49, 4.39) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60)
แต่ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็น
วา่ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33, 4.17 และ 4.33) 
 1.2.4 ครูภาษาไทยสามารถปรับเปล่ียนแผนพัฒนาการสอนภาษาไทยได้ตาม
สถานการณ์ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูภาษาไทย
ค่าเฉล่ีย 4.39, 4.32, 4.12 และ 4.04     
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ และครูภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.17, 3.67, 4.20 มี
การปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 4.67 มีการปฏิบติัใน
ระดบัมากท่ีสุด  
 ข้อที่มีความคิดเห็นตรงกันว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกต าแหน่งทั้ งสองกลุ่ม 
 1.2.3 ผูบ้ริหารให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคในการสอน
ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ครูภาษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.39, 4.30, 4.14 และ 3.99 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูภาษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.33, 3.83, 4.33 และ 3.93 
 1.2.5 โรงเรียนมีการประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ หวัหนา้กลุ่ มสาระฯ ครูภาษาไทยค่าเฉล่ีย 
4.13, 4.01, 3.89 และ 3.93 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 
4.17, 3.67, 4.33 และ 4.13 
 

ตารางที ่4.53  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 3 การใหก้ารสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
1.3  การให้การสนับสนุนเสริมแรงในการท างาน     
1.3.1  โรงเรียนสนบัสนุนดา้นการเงินและอ่ืนๆ 
เพ่ือความสะดวกในการสอนภาษาไทย 

4.55 
มากท่ีสุด 
4.17 มาก 

4.38 มาก 
3.67 มาก 

4.09 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.88 มาก 
3.87 มาก 

1.3.2  ผูบ้ริหารจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียน และ
ตรวจรายงานผลการวิจยัดว้ยตนเอง 

4.25 มาก 
3.50 มาก 

 

4.04 มาก 
3.83 มาก 

3.69 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

3.63 มาก 
3.60 มาก 

1.3.3  ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัเชิดชูเกียรติครู
ภาษาไทยท่ีพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการสอบ     
O-NET สูงข้ึน 

3.71 มาก 
 

4.00 มาก 

3.59 มาก 
 

3.67 มาก 

2.98 
ปานกลาง 
4.33 มาก 

3.14มาก 
 

3.07 
ปานกลาง 

1.3.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดันิทรรศการ
หมุนเวียนทุกเดือนเพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการเรียนภาษาไทย 

4.00 มาก 
 

3.83 มาก 

3.77 มาก 
 

3.17  
ปานกลาง 

3.33 
ปานกลาง 
3.67 มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.27 
ปานกลาง 

1.3.5  ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการ
ใชภ้าษาไทย  การแสดงความคิด 

4.36 มาก 
3.83 มาก 

4.26 มาก 
3.50 มาก 

4.21 มาก 
4.33 มาก 

4.02 มาก 
3.93 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.17 มาก 
3.87 มาก 

4.01 มาก 
3.57 มาก 

3.66 มาก 
4.33 มาก 

3.62 มาก 
3.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.53 ดา้นการสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ต าแหน่ง
มีการปฏิบติัในระดบัมากทั้งสองกลุ่ม เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  
 ข้อที่ทั้งกลุ่มโรงเรียนทั่วไปและกลุ่มโรงเรียนคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูง หรือ 
กลุ่มเก่งมีความแตกต่างกนั 
 1.3.1 โรงเรียนสนบัสนุนดา้นการเงินและอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.55) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมี
 ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38, 4.09 และ 3.88 ตามล าดบั) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ ครูภาษาไทยเห็นวา่มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 1.3.2 ผูบ้ริหารจดัอบรมวจิยัในชั้นเรียน และตรวจรายงานผลการวจิยัดว้ยตนเอง 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทย  มีความเห็นตรงกนัว่าปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25, 
4.04, 3.69 และ 3.63) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาไทยเห็นว่า มีการ
ปฏิบติัในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50, 3.83, 3.60) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 1.3.3 ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีพฒันานกัเรียนให้มีผลการสอบ 
O-NET สูงข้ึน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ ครูภาษาไทยเห็นว่ามีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71, 3.59, 3.14) และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นวา่ มี
การปฏิบติัในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.98) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นตรงกนัวา่ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.67, 4.33) และครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07)  
 1.3.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดันิทรรศการหมุนเวยีนทุกเดือนเพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย  
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ  มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.77) ส่วนหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33 และ 3.41) 
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  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ และหวัหนา้กลุ่มสาระฯมีความเห็นวา่มีการปฏิบติั
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.67) รองฯ ฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมีความเห็นว่า มีการปฏิบติั
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17, 3.27) 
 ข้อทีท่ั้งกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปและกลุ่มโรงเรียนเก่งมีความเห็นตรงกัน 
 1.3.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาไทย การแสดงความคิด 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36, 3.26, 4.21 และ 
4.02) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทยมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.50,4.33 และ
3.93) 
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ตารางที ่4.54  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 4   การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
1.4 การส่งเสริมความก้าวหน้าในวชิาชีพ 
1.4.1  ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาครูภาษาไทย
ใหเ้ตรียมฝึกทกัษะใหน้กัเรียนพร้อมรับการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอก 

 
4.43 มาก 

 
4.00 มาก 

 
4.19 มาก 

 
3.50 มาก 

 
4.04 มาก 

4.67 
มากท่ีสุด 

 
3.95 มาก 

 
4.13 มาก 

1.4.2  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อเพ่ือพฒันา
ความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทย 

4.48 มาก 
 

4.17 มาก 

4.32 มาก 
 

3.67 มาก 

4.09 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.88 มาก 
 

4.07 มาก 
1.4.3  ผูบ้ริหารจดัอบรมครูวิเคราะห์หลกัสูตร 
วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET เกณฑก์ารประเมิน
ของสมศ. 

4.61  
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.39 มาก 
 

3.50 มาก 

4.09 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.96 มาก 
 

4.00 มาก 
1.4.4  ผูบ้ริหารจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือท า
โครงการสอนและแผนการสอน 

4.55  
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.45มาก 
 

3.67 มาก 

4.15 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.93 มาก 
 

4.13 มาก 
1.4.5  ผูบ้ริหารประเมินผลการด าเนินการสอน
เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอน
ภาษาไทย 

4.41 มาก 
 

4.17 มาก 

4.39 มาก 
 

3.67 มาก 

4.01 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.92 มาก 
 

3.87 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.41 มาก 

 
4.07 มาก 

4.35 มาก 
 

3.60 มาก 

4.08 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.93 มาก 
 

4.04 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.54 ในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ค่าเฉล่ียรวมกลุ่ม
โรงเรียนทัว่ไปมีการปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก - มากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
 1.4.1 ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์พฒันาครูภาษาไทยใหเ้ตรียมฝึกทกัษะใหน้กัเรียนพร้อมรับ
การประเมินทั้งภายในและภายนอก 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43, 4.19, 4.04 และ
3.95) 
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  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.50, 4.13) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  1.4.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการ
สอนภาษาไทย    
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48, 4.32, 4.09และ 
3.88) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17, 3.67, 4.07) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  1.4.3 ผูบ้ริหารจดัอบรมครูวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET เกณฑ์
การประเมินของสมศ. 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.61, 4.39, 4.09, 
3.96) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.50, 4.00) และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  1.4.4 ผูบ้ริหารจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อท าโครงการสอนและแผนการสอน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครู
ภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.15, 3.95) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.67, 4.13) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความคิดเห็นวา่มีการปฏิบติัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  1.4.5 ผูบ้ริหารประเมินผลการด าเนินการสอนเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การสอนภาษาไทย     
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41, 4.39, 4.01 และ 
3.92) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17, 3.67, 3.87) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  
ตารางที ่4.55  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
2.การบริหารเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 
2.1  การส่งเสริมพฤตกิรรมที่เอือ้อ านวยต่อ
การสอนภาษาไทย 
2.1.1  ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์ในการ
พฒันาการสอนภาษาไทย 

 
 
 

4.20 มาก 
4.00 มาก 

 
 
 

4.01 มาก 
3.50 มาก 

 
 
 

3.73 มาก 
4.33 มาก 

 
 
 

3.74 มาก 
3.60 มาก 

2.1.2  ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้ปฏิทินส ารวจ
ความตอ้งการผลิตส่ือและจดัหาวสัดุ ตาม
ความตอ้งการของครูภาษาไทย 

4.18 มาก 
4.00 มาก 

 

4.20 มาก 
3.33  

ปานกลาง 

3.75 มาก 
4.00 มาก 

3.81 มาก 
3.93มาก 

 
2.1.3  ผูบ้ริหารระดมสมองครูวางแผน       
กลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 

4.57 มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.29 มาก 
3.67 มาก 

4.02 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

3.87 มาก 
3.87 มาก 

2.1.4  ผูบ้ริหารใหค้รูน าแผนกลยทุธ์มา
ปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังานพร้อม
ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

4.43 มาก 
3.83 มาก 

4.25 มาก 
3.50 มาก 

3.99 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.93 มาก 
4.00 มาก 

2.1.5  ผูบ้ริหารมีปฏิทินการประเมิน        
กลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 

4.14 มาก 
3.83 มาก 

4.04 มาก 
3.67มาก  

3.74 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

3.75 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 มาก 

3.93มาก  
4.16 มาก 
3.53 มาก 

3.85 มาก 
4.47 มาก 

3.82 มาก 
3.81 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.55 ในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย  
ค่าเฉล่ียรวมทั้งกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปและกลุ่มโรงเรียนเก่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณา   
รายขอ้  พบวา่ 
 ข้อทีท่ั้งสองกลุ่มทั้ง 4 ต าแหน่งมีความเห็นว่าปฏิบัติในระดับมากตรงกนั 
 2.1.1 ผูบ้ริหารมีแผนกลยทุธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20, 4.01, 3.73 และ 
3.74) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.50, 4.33 
และ3.60) 
 ข้อทีค่วามคิดเห็นแตกต่างกนั 
 2.1.2 ผูบ้ริหารก าหนดให้มีปฏิทินส ารวจความต้องการผลิตส่ือและจดัหาวสัดุ ตาม
ความตอ้งการของครูภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18, 4.20, 3.75, 3.81) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครู
ภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.00, 3.93)  ส่วนรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวชิาการมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 2.1.3 ผูบ้ริหารระดมสมองครูวางแผนกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ มีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.57) รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29, 4.02, 3.87) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.67, 3.87) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 2.1.4 ผูบ้ริหารให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังานพร้อมก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย
และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43, 4.25, 3.99 และ 3.93) 
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  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.50, 4.00) ส่วนหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 2.1.5 ผูบ้ริหารมีปฏิทินการประเมินกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย    
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก (เฉล่ีย 4.14, 4.04,3.74 และ 
3.75) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.67) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูภาษาไทย มีความเห็นว่ามีการ
ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67 เท่ากนั) 
 
ตารางที ่4.56  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 6 การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม   

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
2.2 การบริหารวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 
2.2.1  ผูบ้ริหารใหค้รูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและประเมินกลยทุธ์ 

4.59  
มากท่ีสุด 
3.67 มาก 

4.28 มาก 
 

3.50 มาก 

4.12 มาก 
 

4.33 มาก 

4.00 มาก 
 

3.93 มาก 
2.2.2  ผูบ้ริหารส่งเสริมความสนบัสนุนให้
ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย 

4.59  
มากท่ีสุด 
3.67 มาก 

4.39 มาก 
 

3.83 มาก 

4.19 มาก 
 

4.33 มาก 

4.07 มาก 
 

4.27 มาก 
2.2.3  ผูบ้ริหารมีงบประมาณสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี1-2 

4.62 
มากท่ีสุด  
3.83 มาก 

4.42 มาก 
 

3.67 มาก  

4.11 มาก 
 

4.33 มาก 

3.98 มาก 
 

4.00 มาก 
2.2.4  ผูบ้ริหารใหร้างวลัครูท่ีใชผ้ลการวิจยั
ในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
มาพฒันาการสอนภาษาไทย 

3.98 มาก 
 

3.67มาก 

3.83มาก 
 

3.33 
ปานกลาง 

3.27 
ปานกลาง 
4.33มาก 

3.29 
ปานกลาง 

3.33 
ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 4.45 มาก 
3.71 มาก 

4.23 มาก 
3.58 มาก 

3.92 มาก 
4.33 มาก 

3.84 มาก 
3.88 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.56 ในดา้นการบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก
ทั้งกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.23, 3.92, 3.84) และกลุ่มโรงเรียนเก่ง (ค่าเฉล่ีย 3.71, 3.58, 
4.33, 3.88) ซ่ึงมีการปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่ 
 2.2.1 ผูบ้ริหารใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินกลยทุธ์ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ มีความเห็นว่ามีการปฏิบติัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.59) รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นว่ามี
การปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28, 4.12, 4.00) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67, 3.50, 4.33, 3.93) 
 2.2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมความสนบัสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย  
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.59) รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยและครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39, 4.19, 4.07) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67, 3.83, 4.33, 4.27 ) 
 2.2.3 ผูบ้ริหารมีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี1-2 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.62) รองฯ ฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42, 4.11, 3.98) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.67, 4.33, 4.00) 
 2.2.4 ผูบ้ริหารใหร้างวลัครูท่ีใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 
มาพฒันาการสอนภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98, 3.83) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่มี
การปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27, 3.29) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ และหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยมีความเห็นวา่มี
การปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67, 4.33) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33 เท่ากนั)       
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ตารางที ่4.57  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 7 การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
2.3 การส่งเสริมการท าวจิยัในช้ันเรียน 
2.3.1  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทยในหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหอ้งสมุดโรงเรียน 

 
4.38 มาก 
3.67 มาก 

 

 
4.30 มาก 
3.50 มาก 

 

 
3.80 มาก 

4.67 
มากท่ีสุด 

 
3.85 มาก 
3.53 มาก 

 
2.3.2  ผูบ้ริหารจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนแกครู
ภาษาไทย และตรวจรายงานการวิจยัในชั้น
เรียนดว้ยตนเอง 

4.16 มาก 
3.33 มาก 

 

3.94 มาก 
3.67 มาก 

 

3.71 มาก 
4.33 มาก 

3.63 มาก 
3.67 มาก 

 
2.3.3  ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวิจยัในชั้น
เรียนเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ภาค
เรียน 

3.52 มาก 
 

3.50 มาก 
 

3.54 มาก 
 

3.33 มาก 

3.06 
ปานกลาง 
4.57 

มากท่ีสุด 

3.23 
ปานกลาง 
3.40 มาก 

 
2.3.4  ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

4.23 มาก 
3.67 มาก 

 

4.01 มาก 
3.67 มาก 

 

3.79 มาก 
4.33 มาก 

 

3.59 มาก 
3.67 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.07 มาก 
3.54 มาก 

3.95 มาก 
3.54 มาก 

3.59 มาก 
4.50 มาก 

3.58 มาก 
3.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.57 ในดา้นการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียรวมตามความเห็น
ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยทั้ง 2 กลุ่ม มี
การปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  
 ข้อทีม่ีความเห็นแตกต่างกนั (2.3.1, 2.3.3) ข้อทีม่ีความเห็นตรงกนั (2.3.2, 2.3.4) 
 2.3.1 ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้จดัแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยในห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38, 4.30, 3.80, 3.85) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่ 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67, 3.50, 3.53) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67)    
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 2.3.2 ผูบ้ริหารจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูภาษาไทย และตรวจรายงานการวิจยัใน
ชั้นเรียนดว้ยตนเอง 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16, 3.94, 3.71 และ
3.63) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย  มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.33, 3.67, 4.33 และ 
3.67) 
 2.3.3 ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละ
ภาคเรียน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ มีความเห็นว่ามี
การปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52, 3.54) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครู
ภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06, 3.23) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50, 3.33 และ 3.40) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 2.3.4 ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23, 4.01, 3.79 และ 
3.59) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67, 3.67, 4.33 และ 
3.67) 
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ตารางที ่4.58  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 8  แผนการสอนภาษาไทย 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
ส่วนที่สอง กลยุทธ์การสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพ 
3. องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย 
3.1  แผนการสอนภาษาไทย 
3.1.1  ครูภาษาไทยศึกษาและวิเคราะห์ หลกัสูตร 
วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ก่อนท าโครงการสอน
และแผนการสอน 

 
 
 

4.63 
มากท่ีสุด 
3.83 มาก 

 

 
 
 

4.51 
มากท่ีสุด 
4.33 มาก 

 

 
 
 

4.41 มาก 
 

4.67 
มากท่ีสุด 

 
 
 

4.32 มาก 
 

4.27 มาก 
 

3.1.2  ครูน าผลการวิจยัเก่ียวกบัภาษาไทยมา
พฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยั 

4.45 มาก 
4.17 มาก 

 

4.2 3มาก 
4.00 มาก 

 

4.13 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.15 มาก 
4.13 มาก 

 
3.1.3  ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปี
ใหน้กัเรียนเห็นแนวขอ้สอบ 

4.57 
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.45 มาก 
4.33 มาก 

 

4.41 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.25 มาก 
4.27 มาก 

 
3.1.4  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงัจะสอน เพ่ือเช่ือม
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

4.61  
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.49 มาก 
4.17 มาก 

 

4.42 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.30มาก 
 

4.40มาก 
3.1.5  ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลางแนว
ขอ้สอบ O-NET และเกณฑม์าตรฐานของ สมศ. 
มาก าหนดหลกัสูตรของโรงเรียน 

4.68 
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.45 มาก 
4.50 

มากท่ีสุด 

4.40 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.34มาก 
 

4.40มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.59 

มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.43 มาก 
 

4.27 มาก 

4.35 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.27 มาก 
4.25 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 4.58 ในดา้นแผนการสอนภาษาไทย  มีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก–มากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่ 
 3.1.1 ครูภาษาไทยศึกษาและวิเคราะห์ หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ  O-NET ก่อนท า
โครงการสอนและแผนการสอน 
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวชิาการ มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63 และ 4.51) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครู
ภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41 และ 4.32) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวชิาการ  และครูภาษาไทย มีความเห็น
ว่า มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 4.33 และ 4.27) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 3.1.2  ครูน าผลการวจิยัเก่ียวกบัภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยั 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.23, 4.13 และ
4.15) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย  มีความเห็นวา่ 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17, 4.00, 4.13) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 3.1.3  ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปีใหน้กัเรียนเห็นแนวขอ้สอบ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.57) ส่วน รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.41 และ 4.25)  
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย  มีความเห็นวา่ 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.33, 4.27) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67)     
 3.1.4  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีก าลงัจะสอน เพื่อเช่ือม
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.61) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49, 4.42 และ 4.30) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองฯ ฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทย มีความเห็นวา่ 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.17, 4.40) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 3.1.5  ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลางแนวขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์มาตรฐานของ
สมศ. มาก าหนดหลกัสูตรของโรงเรียน 
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.40 และ 4.34) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการและครูภาษาไทยมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 และ4.40) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50, 4.67) 
 
ตารางที ่4.59  เปรียบเทียบประเด็นท่ี 9  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
3.2  การวจัิยเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย     
3.2.1 ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอน
และหาวธีิแกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน 

4.52 
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.39 มาก 
4.17 มาก 

4.31 มาก 
4.33 มาก 

4.17 มาก 
4.13 มาก 

3.2.2 ครูภาษาไทยรายงานการส ารวจปัญหา 
การแกปั้ญหาการสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหาร
ในรายวชิาท่ีสอนทุกเดือน 

4.02 มาก 
4.00 มาก 

 

3.83 มาก 
4.00 มาก 

3.45 มาก 
4.33 มาก 

3.58 มาก 
3.27 

ปานกลาง 
3.2.3 ครูภาษาไทยแนะกลวธีิเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและวธีิเลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือ
ไดแ้ก่นกัเรียน 

4.39 มาก 
4.00 มาก 

 

4.30 มาก 
4.17 มาก 

 

4.25 มาก 
4.33 มาก 

4.18 มาก 
4.27 มาก 

3.2.4 ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียน เพื่อครูจะไดน้ ามาวาง
แผนการแกปั้ญหาให้ตรงประเด็น 

4.27 มาก 
3.83 มาก 

 

4.17 มาก 
4.17 มาก 

 

3.99 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

4.03 มาก 
3.73 มาก 

 
3.2.5 ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนรายงานผลการ
เรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีได ้เพื่อสะทอ้นความเขา้ใจและ
วดัทกัษะการเขียน 

4.34 มาก 
3.83 มาก 

 

4.20 มาก 
4.00 มาก 

 

4.12 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

4.03 มาก 
3.87 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.31 มาก 
3.93 มาก 

4.18 มาก 
4.10 มาก 

4.02 มาก 
4.47 มาก 

4.00 มาก 
3.85 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.59 ในดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย ค่าเฉล่ียรวม มีการปฏิบติั
ในระดบัมากทั้งกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป(ค่าเฉล่ีย 4.31, 4.18, 4.02, 4.00) และกลุ่มโรงเรียนเก่ง (3.93, 
4.10, 4.47, 3.85) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
 ข้อทีม่ีความเห็นตรงกนั คือ ในข้อ 3.3.3 ข้อที่มีความเห็นต่างกัน ในข้อ 3.2.1, 3.2.2,  
3.3.4 และ 3.3.5 
 3.2.1  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนและหาวธีิแกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการผูอ้  านวยการมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39, 4.31 และ 4.17) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.17 
และ 4.33 และ 4.13) 
 3.2.2  ครูภาษาไทยรายงานการส ารวจปัญหา การแก้ปัญหาการสอนภาษาไทยส่ง
ผูบ้ริหารในรายวชิาท่ีสอนทุกเดือน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02, 3.83, 
3.45 และ 3.58)  
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวย รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.00, 4.33) ส่วนครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
 3.2.3 ครูภาษาไทยแนะกลวิธีเรียนรู้ดว้ยตนเองและวิธีเลือกอ่านหนงัสือท่ีเช่ือถือไดแ้ก่
นกัเรียน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39, 4.30, 
4.25 และ 4.18)  
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.17, 
4.33  และ 4.27) 
 3.2.4  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียน เพื่อครูจะไดน้ ามา
วางแผนการแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น 
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  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27, 4.17, 
3.99 และ 4.03) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 4.17 และ 3.73) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 3.2.5 ครูภาษาไทยให้นกัเรียนรายงานผลการเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีได ้เพื่อสะทอ้นความคิดความเขา้ใจและวดัทกัษะการเขียน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34, 4.20, 
4.12 และ 4.03)       
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 4.00, 3.87) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
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ตารางที ่4.60  เปรียบเทียบ ประเด็นท่ี 10 การประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ผอ. รองฯ หนม. ครู 
4. กลยุทธ์การวดัละการประเมนิเพือ่พฒันาการ
สอนภาษาไทย 
4.1 การประเมนิคุณภาพภายใน 
4.1.1  ครูภาษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้ 

 
 
 

4.50 
มากท่ีสุด 
3.83 มาก 

 
 
 

4.35 มาก 
 

3.83 มาก 

 
 
 

4.28 มาก 
 

4.67 
มากท่ีสุด 

 
 
 

4.18 มาก 
4.07 มาก 

 

4.1.2  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการเรียน ก าหนดช้ินงานและคุณภาพงาน
ใหช้ดัเจน 

4.54 
มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

4.30 มาก 
 

4.00 มาก 

4.28 มาก 
 

4.33 มาก 

4.11 มาก 
 

4.00 มาก 
4.1.3  เม่ือพบขอ้บกพร่องในการเรียนครู
ภาษาไทยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

4.52  
มากท่ีสุด
4.00 มาก 

4.36 มาก 
 

4.33 มาก 

4.44 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.28 มาก 
 

4.27 มาก 
4.1.4  ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้งการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ประโยค 

4.61 
มากท่ีสุด 
3.83 มาก 

4.36 มาก 
4.33 มาก 

 

4.40 มาก 
4.67  

มากท่ีสุด 

4.32 มาก 
4.27 มาก 

4.1.5  ครูภาษาไทยจดัประเมินภายในอยา่งเป็น
ระบบตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.45 มาก
3.83 มาก 

4.29 มาก
4.00 มาก 

4.21 มาก
4.67 

มากท่ีสุด 

4.21 มาก
4.13 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.52 
มากท่ีสุด 
3.90 มาก 

4.33 มาก
4.10 มาก 

4.32 มาก 
4.60 

มากท่ีสุด 

4.22 มาก 
 

4.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.60 ในดา้นการประเมินคุณภาพภายใน  มีค่าเฉล่ียรวมกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป
และโรงเรียนกลุ่มเก่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก-มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 4.1.1 ครู
ภาษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
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 กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
4.50) รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35, 4.28, 4.18) 
 กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 3.83 และ 4.07) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 4.1.2 ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน ก าหนดช้ินงานและ
คุณภาพงานใหช้ดัเจน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30, 4.28 และ 4.11)     
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  หวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและครูภาษาไทยมีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.00, 
4.33 และ 4.00)     
 4.1.3 เม่ือพบขอ้บกพร่องในการเรียนครูภาษาไทยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36, 4.44 และ 4.28) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.33 และ 4.27) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67)  
 4.1.4 ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบบเสียง ระบบค า 
ระบบประโยค 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.61) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36, 4.40) และครูภาษาไทยมีความเห็นว่ามีการ
ปฏิบติัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย มี
ความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 4.33 และ 4.27) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
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 4.1.5 ครูภาษาไทยจดัประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45, 4.29, 
4.21 และ 4.21) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และครูภาษาไทยมี
ความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83, 4.00, 4.13) ส่วนหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 
ตารางที ่4.61  ประเด็นท่ี 11 การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผอ. รองฯ หนม. ครู 
4.2  การประเมินคุณภาพภายนอก 
4.2.1  ผูบ้ริหารมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยใหต้อบสนองสถาบนัอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ โดยเนน้การฝึกทกัษะ
ในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
4.55 

มากท่ีสุด 
4.00 มาก 

 
4.41 มาก 

 
3.83 มาก 

 
4.29 มาก 

 
4.67 

มากท่ีสุด 

 
4.12 มาก 

 
4.40 มาก 

4.2.2  ผูบ้ริหารจดัทีมวเิคราะห์ ขอ้สอบ        
O-NET วชิาภาษาไทยเพื่อช่วยใหน้กัเรียน
เขา้ใจแนวขอ้สอบดีข้ึน 

4.27 มาก 
4.17 มาก 

4.17 มาก 
3.50 มาก 

3.86 มาก 
4.33 มาก 

3.90 มาก 
3.73 มาก 

4.2.3  ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยใชก้าร
วจิยัในชั้นเรียนมาพฒันาการสอนภาษาไทย 

4.46 มาก 
4.00 มาก 

4.29 มาก 
3.67 มาก 

4.19 มาก 
4.67 

มากท่ีสุด 

4.04 มาก 
4.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.43 มาก 
4.06 มาก 

  

4.29 มาก 
3.67 มาก 

4.11 มาก 
4.56 

มากท่ีสุด 

4.02 มาก 
4.04 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.61 ในดา้นการประเมินคุณภาพภายนอกมีค่าเฉล่ียรวมกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป
มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.43, 4.29, 4.11 และ 4.02) ส่วนกลุ่มโรงเรียนเก่งมีค่าเฉล่ีย
รวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก-มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 4.06, 3.67, 4.56 และ 4.04) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นตรงกนัทั้งสองกลุ่ม คือ 4.2.2 ขอ้ท่ีมีความเห็นต่างกนั คือ 4.2.1, 4.2.3 
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 4.2.1 ผูบ้ริหารมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยให้ตอบสนองสถาบนัอุดมศึกษา
และสถานประกอบการโดยเนน้การฝึกทกัษะในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) ส่วนรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41, 4.29, 4.12) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมี
ความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.83 และ 4.40) ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 4.2.2 ผูบ้ริหารจดัทีมวเิคราะห์ ขอ้สอบ O-NET วิชาภาษาไทยเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
แนวขอ้สอบดีข้ึน 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27, 4.17, 
3.86, 3.90) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17, 3.50, 
4.33, 3.73)  
 4.2.3 ผู ้บริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยใช้การวิจัยในชั้ นเรียนมาพัฒนาการสอน
ภาษาไทย 
  กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทย 4.46, 4.29, 4.19 และ 4.04) 
  กลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทยมี
ความเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00, 3.67 และ 4.00) ส่วนหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกลุ่มทั่วไปกับโรงเรียน
กลุ่มเก่งทั้ง 11 ประเด็น จากผู้ตอบแบบสอบถาม 4 กลุ่ม มีดังนี ้

1. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปมี  
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่งนั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ผู ้อ  านวยการและครูปฏิบัติระดับมาก             
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัระดบัปานกลาง 
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2. การก ากับดูแลการสอนภาษาไทย โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปและโรงเรียนกลุ่มเก่งมีความ
คิดเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง    

3. การสนับสนุนเสริมแรงในการท างาน โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปและโรงเรียนกลุ่มเก่งมี
ความคิดเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง    

4. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวชิาชีพ โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัใน
ระดับมากทั้ง 4 ต าแหน่ง  ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่งมีความคิดเห็นว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด อีก 3 ต าแหน่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

5. การส่งเสริมพฤติกรรมที่เอือ้อ านวยต่อการสอนภาษาไทย  โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปและ
โรงเรียนกลุ่มเก่งมีความคิดเห็นวา่ปฏิบติัระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง   

6. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปและโรงเรียนกลุ่มเก่งมีความ
คิดเห็นวา่ปฏิบติัระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง   

7. การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปและโรงเรียนกลุ่มเก่งมีความ
คิดเห็นวา่ปฏิบติัระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง   

8. แผนการสอนภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นว่าปฏิบติั
ระดบัมากท่ีสุด อีก 3 ต าแหน่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนกลุ่มโรงเรียนเก่ง หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด อีก 3 ต าแหน่ง มีความคิดเห็น
วา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก 

9. การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปและกลุ่มโรงเรียนเก่งมี
ความคิดเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง 

10. การประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปทั้ง 4 ต าแหน่งมีความคิดเห็นว่ามี
การประเมินภายในระดบัมาก ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่ง ผูอ้  านวยการและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและครู
ภาษาไทยมีความเห็นวา่ปฏิบติัในระดบัมาก 

11. การประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมีความเห็นว่ามีการประเมิน
ภายนอกในระดบัมากทั้ง 4 ต าแหน่ง  ส่วนกลุ่มโรงเรียนเก่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
มีความเห็นว่ามีการประเมินภายนอกมากท่ีสุด  ส่วนอีก 3 ต าแหน่งมีความคิดเห็นว่าปฏิบติัใน
ประเด็นน้ีในระดบัมาก 
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 ผลการศึกษา กลยุทธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะเห็นความ
แตกต่างระหว่างโรงเรียนกลุ่มทัว่ไปกบัโรงเรียนทีม่ีคะแนน O-NET วชิาภาษาไทยสูง มีดังนี ้
 ในการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย น้ี ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยท่ีสอนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 1. ไดศึ้กษาค่าเฉล่ียจากแบบสอบถามของ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเก่ียวกบัระดับในการปฏิบติังานระหว่างกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปกับ
โรงเรียนกลุ่มเก่ง ซ่ึงมีประเด็นท่ีศึกษาจ านวน 11 ประเด็น แตกต่างกนัดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.62  แสดงผลการเปรียบเทียบความเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการกบัหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

องคป์ระกอบการบริหารเพ่ือการสอนภาษาไทย 
ใหมี้คุณภาพ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติั 

1) การบริหารการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ (1-4) 
 

รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2) การบริหารเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย (5-7) โรงเรียน.
ทัว่ไป 

โรงเรียน
เก่ง 

โรงเรียน
ทัว่ไป 

โรงเรียน
เก่ง 

1. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน มาก 
3.98 

ปานกลาง 
3.23 

มาก 
3.68 

มากท่ีสุด 
4.67 

2. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย มาก 
4.10 

มาก 
3.60 

มาก 
3.97 

มาก 
4.33 

3. การใหก้ารสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน มาก 
4.01 

มาก 
3.57 

มาก 
3.66 

มาก 
4.33 

4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ มาก 
4.35 

มาก 
3.60 

มาก 
4.08 

มากท่ีสุด 
4.67 

5. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอน
ภาษาไทย 

มาก 
4.16 

มาก 
3.53 

มาก 
3.85 

มาก 
4.47 

6. การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม มาก 
4.23 

มาก 
3.58 

มาก 
3.92 

มาก 
4.33 

7. การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน มาก 
3.95 

มาก 
3.54 

มาก 
3.59 

มาก 
4.50 
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 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบการบริหารการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพพบวา่ ประเด็นท่ีมี
ความแตกต่างกนั 2 ประเด็น คือ 
 ประเด็นท่ี 1 การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัระดบัมาก แต่กลุ่มโรงเรียนเก่งมีความเห็นวา่ดา้นการ
พฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยปฏิบติัในระดบัปานกลาง ส่วนหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมีความเห็นว่าในด้านน้ีมีการปฏิบติัในระดบัมาก    
ส่วนกลุ่มโรงเรียนเก่งมีความเห็นวา่มีการปฏิบติัดา้นพฒันาความรู้ในระดบัมากท่ีสุด     
 ประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการทั้งสอง
กลุ่ม มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีการปฏิบติัในระดับมาก ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในดา้นน้ีระดบัมาก แต่หัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเก่งมีความเห็นวา่ในดา้นน้ีปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด   
 

ตารางที ่4.62  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติั 
 

องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
(ขอ้8-9) 

รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายวชิาการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย. 

กลยทุธ์การวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย (ขอ้ 10-11) 

โรงเรียน
ทัว่ไป 

โรงเรียน.
เก่ง 

โรงเรียน
ทัว่ไป 

โรงเรียน 
เก่ง 

8. แผนการสอนภาษาไทย มาก 
4.43 

มาก 
4.27 

มาก 
4.35 

มากท่ีสุด 
4.67 

9. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย มาก 
4.18 

มาก 
4.10 

มาก 
4.02 

มาก 
4.47 

10. การประเมินคุณภาพภายใน มาก 
4.33 

มาก 
4.10 

มาก 
4.32 

มากท่ีสุด 
4.60 

11. การประเมินคุณภาพภายนอก มาก 
4.29 

มาก 
3.67 

มาก 
4.11 

มากท่ีสุด 
4.56 

 

 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ พบวา่ มีความแตกต่าง
กนั 3 ประเด็น 
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 ประเด็นท่ี 8 แผนการสอนภาษาไทย   
 ประเด็นท่ี 10 การประเมินคุณภาพภายใน  
 ประเด็นท่ี 11 การประเมินคุณภาพภายนอก   
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการของโรงเรียนทั้งสองกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีการ
ปฏิบติัในระดบัมาก แต่หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทัว่ไปมีการปฏิบติัในระดบั
มาก ส่วนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนเก่งมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นแผนการสอนภาษาไทย การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
 2.  ถา้พิจารณาการจดัล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหานอ้ยในรายละเอียดของผูบ้ริหาร
สูงสุดในโรงเรียน คือ ผูอ้  านวยการ 
  ถา้พิจารณาเฉพาะค่าเฉล่ียรวมก็ดูเหมือนผูอ้  านวยการของโรงเรียนทัว่ไปมีความ
พยายามในการปฏิบติัมากกว่า แต่ถ้าพิจารณาด้านการบริหารจดัการของผูอ้  านวยการจะเห็นว่า
ผูอ้  านวยการกลุ่มทัว่ไปมีมุมมองในการปฏิบติังานไม่แตกต่างจากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและ
ครูผูส้อน คือ อนัดบั 1 แผนการสอน ผูอ้  านวยการ : รองฯ วิชาการ : ครูอาจารยภ์าษาไทย มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.59 : 4.43 : 4.27 อนัดบั 2 การประเมินคุณภาพภายใน ผูอ้  านวยการ : รองฯ วิชาการ : ครู
ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียรวม 4.52 : 4.33 : 4.22     
  การจดัล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมของระดบัการปฏิบติังานจากแบบสอบถามของรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอาจารยภ์าษาไทยจะเห็น
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีสอดประสานกบัผูอ้  านวยการผูก้  ากบัดูแล  ดงัน้ี 
  2.1 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการค่าเฉล่ียรวมอนัดบั 1 แผนการสอน อนัดบั 2 การ
วิจยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย อนัดับ 3 การประเมินคุณภาพภายใน อนัดับ 4 การประเมิน
คุณภาพภายนอก อนัดบั 5 การก ากบัดูแล อนัดบั 6 การส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 
3.60-4.27) มีการปฏิบติัในระดบัมาก จะเห็นวา่รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการก็ก ากบัดูแลดา้นวิชาการ
แต่ใหค้วามส าคญัอนัดบัท่ี 5 
  2.2 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียรวม 4.50-4.67 มีการปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุดใน 6 ประเด็นแรก คือ 1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 2) การ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 3) แผนการสอนภาษาไทย 4) การประเมินคุณภาพภายใน 5) การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 6) การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน อีก 5 ขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก
  2.3 น าค่าเฉล่ียรวมของผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปกบักลุ่มโรงเรียนเก่งโดย
เรียงล าดบัจากประเด็นท่ีคะแนนสูงท่ีสุดไปหาคะแนนนอ้ยท่ีสุด  
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 ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย น้ัน  พบวา่ กลุ่มโรงเรียนเก่งและกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปไดป้ฏิบติัทั้ง 11 ประเด็นในระดบั
มาก แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.63   แสดงความคิดเห็นในการจดัล าดบัการปฏิบติัท่ีต่างกนัระหว่างผูอ้  านวยการของ
โรงเรียน 2 กลุ่ม 
 

 
จากตารางท่ี 4.62 ผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนเก่ง เนน้การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย

เป็นอนัดบัแรก ส่วนผูอ้  านวยการโรงเรียนทัว่ไปเนน้แผนการสอนเป็นอนัดบัแรก แต่มิไดน้ าผลการ
วเิคราะห์ขอ้สอบมาวางแผนการสอน  
 

ล าดบั ผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนเก่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ความ
สอดคลอ้ง 

1. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 1.แผนการสอนภาษาไทย X 
2. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 2.การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ / 
3. การประเมินคุณภาพภายนอก 3.การประเมินคุณภาพภายใน X 
4. แผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการวเิคราะห์

ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน 
4.การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม X 

5. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอน
ภาษาไทย 

5.การวจิยัเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

X 

6. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 6.การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการ
สอนภาษาไทย 

X 

7. การประเมินคุณภาพภายใน 7.การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย X 
8. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 8.การสนบัสนุนเสริมแรงในการ

ท างาน 
/ 

9. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 9.การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิค
การสอนภาษาไทย 

X 

10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ
สอนภาษาไทย 

10.การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน X 

11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 11.การประเมินคุณภาพภายนอก X 
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ตารางที ่4.63  แสดงความคิดเห็นในการจดัล าดบัท่ีต่างกนัระหวา่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียน 2 กลุ่ม 
 
ล าดบั รองฯ ฝ่ายวชิาการ กลุ่มโรงเรียนเก่ง รองฯ ฝ่ายวชิาการ กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ความ

สอดคลอ้ง 
1. แผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการวเิคราะห์

ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน 
1.แผนการสอนภาษาไทย X 

2. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 2.การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ X 
3 การประเมินคุณภาพภายใน 3.การประเมินคุณภาพภายใน / 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม X 
5. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 5.การวจิยัเพื่อพฒันาการสอน

ภาษาไทย 
X 

6. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 6.การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการ
สอนภาษาไทย 

X 

7. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 7.การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย X 
8. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 8.การสนบัสนุนเสริมแรงในการ

ท างาน 
/ 

9. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 9.การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิค
การสอนภาษาไทย 

X 

10 การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอน
ภาษาไทย 

10.การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน X 

11. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ
สอนภาษาไทย 

11.การประเมินคุณภาพภายนอก X 

 
จากตารางท่ี 4.63 รองผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทั้งสองกลุ่มเนน้แผนการสอนภาษาไทย

เป็นอนัดบั 1 (ต่างกนัท่ีกลุ่มโรงเรียนเก่งน าผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน) 
การประเมินคุณภาพภายในเป็นอนัดบั3  และการสนบัสนุนเสริมแรงในการท างานการสอดคลอ้ง
กนั อีก 8 ประเด็นต่างกนั  
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ตารางที่ 4.64  แสดงความคิดเห็นในการจดัล าดบัท่ีต่างกนัระหว่างหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของ โรงเรียน 2 กลุ่ม 
 
ล าดบั หวัหนา้กลุ่มสาระฯ กลุ่มโรงเรียนเก่ง หวัหนา้กลุ่มสาระฯ กลุ่มโรงเรียน

ทัว่ไป 
ความ

สอดคลอ้ง 
1. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ

สอนภาษาไทย 
1.การประเมินคุณภาพภายนอก X 

2. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 2.แผนการสอนภาษาไทย X 
3. แผนการสอนภาษาไทยท่ีน าผลการวิเคราะห์

ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน 
3.การประเมินคุณภาพภายใน X 

4. การประเมินคุณภาพภายใน 4.การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

X 

5. การประเมินคุณภาพภายนอก 5.การวิจยัเพ่ือพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

X 

6. การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 6.การก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

X 

7. การวิจยัเพ่ือพฒันาการสอนภาษาไทย 7.การบริหารวิชาการแบบมีส่วน
ร่วม 

X 

8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอน
ภาษาไทย 

8.การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อ
การสอนภาษาไทย 

/ 

9. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 9.การพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
เทคนิคการสอนภาษาไทย 

X 

10. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย การสนบัสนุนเสริมแรงในการ
ท างาน 

/ 

11. การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 11.การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้น
เรียน 

X 

 
จากตารางท่ี 4.64 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มโรงเรียนเก่งปฏิบติัใน

ระดบัมากท่ีสุด  6 ประเด็นและปฏิบติัมาก 5 ประเด็นถดัไป ส่วนกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปปฏิบติัในระดบั
มากท่ีสุด 1 ประเด็น (การประเมินคุณภาพภายนอก) และปฏิบติัระดบัมาก 10 ประเด็น   
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ตารางที่ 4.65  แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการจดัล าดบัการปฏิบติัระหว่างครูภาษาไทย
โรงเรียน 2 กลุ่ม 
 
ล าดบั ครูภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนเก่ง ครูภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ความ

สอดคลอ้ง 
1. แผนการสอนภาษาไทยท่ีใชผ้ลการวเิคราะห์

ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน 
1.แผนการสอนภาษาไทย X 

2. การประเมินคุณภาพภายใน 2.การประเมินคุณภาพภายใน / 
3. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 3.การประเมินคุณภาพภายนอก X 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก 4.การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย X 
5. การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 5.การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ X 
6. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 6.การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย X 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 7.การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม X 
8. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอน

ภาษาไทย 
8.การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการ
สอนภาษาไทย 

X 

9. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 9.การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน X 
10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการ

สอนภาษาไทย 
10.การพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
เทคนิคการสอนภาษาไทย 

/ 

11. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 11.การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน X 

              
จากตารางท่ี 4.65 ครูภาษาไทย  ทั้งสองกลุ่มปฏิบติัในระดบัมากทั้ง 11 ประเด็น   
ขั้นตอนท่ี  2 ศึกษาองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงโรงเรียนกลุ่มเก่ง มีการปฏิบติั  ดงัน้ี 
1. มีการปฏิบติัตามประเด็นท่ีศึกษาครบทั้ง 11 ประเด็น   
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีบทบาทท่ีส าคญั  โดยผูอ้  านวยการก ากบั

ดูแลการสอนภาษาไทย  และมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการเป็นผูป้ระสานงานกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซ่ึงมีครูภาษาไทยท่ีมีความรับผิดชอบและพร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือในการพฒันาการสอนภาษาไทย      

ทั้งน้ี การปฏิบติังานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้ึนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงมีวธีิการบริหารงาน  รูปแบบ  ดงัน้ี 
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รูปแบบท่ี 1 พฒันาไปพร้อมกนัในระดบัมากท่ีสุด 3 ประเด็น  ไดแ้ก่ 1) พฒันาความรู้ 
ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  2) ส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ 3) น าผลการวิเคราะห์
ขอ้สอบ O-NET  มาวางแผนการสอนภาษาไทย   

รูปแบบท่ี 2  พฒันาในระดับมากท่ีสุดต่อเน่ืองกันในระดับมากท่ีสุดอีก 3 ประเด็น  
ไดแ้ก่ ประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 

รูปแบบท่ี 3  พัฒนาในระดับมาก 5 ประเด็น ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาไทย  ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย ก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย  สนบัสนุน
เสริมแรงในการท างาน และบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



273 

ตารางที่ 4.66  แสดงความส้มพนัธ์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุ่มและกระจาย
อ านาจผา่นหวัหนา้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกลุ่มโรงเรียนเก่ง ใน 6 ประเด็นแรก 
 

ผูอ้  านวยการ รองฯฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ครูภาษาไทย 
1.ก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

1.แผนการสอน
ภาษาไทยท่ีน าผลการ
วิเคราะห์ขอ้สอบ     
O-NET มาวางแผน
การสอน 

1.พฒันาความรู้ ทกัษะ 
และเทคนิคการสอน
ภาษาไทย 

1.แผนการสอน
ภาษาไทยท่ีน าผลการ
วิเคราะห์ขอ้สอบ     
O-NET มาวางแผน
การสอน 

2.ส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

2.วิจยัเพ่ือพฒันาการ
สอนภาษาไทย 

2.ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

2.ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

3.ประเมินคุณภาพภายนอก 3.ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

3.แผนการสอน
ภาษาไทยท่ีน าผลการ
วิเคราะห์ขอ้สอบ      
O-NET มาวางแผนการ
สอน 

3.ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

4.แผนการสอนภาษาไทยท่ี
น าผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET มาวางแผนการสอน 

4.ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

4.ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

4.ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

5.ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือ
ต่อการสอนภาษาไทย 

5.ก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

5.ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

5.ก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 

6.วิจยัเพ่ือพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

6.ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

6.ส่งเสริมการท าวิจยั
ในชั้นเรียน 

6.การบริหารวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม 

 
จากตารางท่ี 4.66 น้ี แสดงให้เห็นว่า  ผูอ้  านวยการก ากบัดูแลการสอนเป็นอนัดบัแรก  

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทยเป็นอนัดบั 5  เนน้แผนการสอนภาษาไทย
ท่ีไดน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET มาวางแผนการสอน  การประเมินคุณภาพภายใน  ภายนอก 
และ ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนน้คุณภาพการสอน
ของครู  และครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ 
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ในการศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายจะเห็นความแตกต่างอย่างชดัเจน เม่ือน าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกนั
ระหว่างความคิดเห็นจากแบบสอบถามของกลุ่มโรงเรียนท่ีมีผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) วิชาภาษาไทยสูงกบักลุ่มโรงเรียนทัว่ไป โดยใช้ t-test เน่ืองจากเป็นการศึกษาระหว่าง       
2 กลุ่ม เพื่อท่ีจะหาความแตกต่างในการบริหารการสอนภาษาไทยของโรงเรียน 2 กลุ่มน้ี ถ้า Sig. 
(Significant) นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ “แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั” ถา้ Sig. มากกวา่ 0.05 แสดงวา่
ไม่แตกต่าง ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.67  วเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของโรงเรียน 2 กลุ่ม 
 

Group Statistics    t Sig.(2-tailed) 
 Group N Mean Std.Deviation   

A1.1.1 กลุ่มเก่ง 185 3.89 0.75 -1.1164 0.2648 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.97 0.76   
A1.1.2 กลุ่มเก่ง 185 4.04 0.74 -0.4588 0.6465 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.07 0.76   
A1.1.3 กลุ่มเก่ง 185 3.26 1.05 -0.6922 0.4891 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.33 1.05   
A1.1.4 กลุ่มเก่ง 185 3.82 0.90 -0.9808 0.3272 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.90 0.86   
A1.1.5 กลุ่มเก่ง 185 3.17 1.15 -2.3494 0.0192 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.41 1.04   
A1.2.1 กลุ่มเก่ง 185 3.12 1.07 -2.2631 0.0240 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.34 0.98   
A1.2.2 กลุ่มเก่ง 185 4.36 0.71 -2.4576 0.0143 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.51 0.62   
A1.23 กลุ่มเก่ง 185 4.10 0.79 0.0623 0.9523 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.10 0.77   
A1.2.4 กลุ่มเก่ง 185 4.23 0.73 1.8626 0.0631 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.10 0.75   
A1.2.5 กลุ่มเก่ง 185 4.10 0.82 2.8063 0.0052 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.88 0.84   
A1.3.1 กลุ่มเก่ง 185 4.13 0.80 1.0063 0.2868 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.05 0.82   
A1.3.2 กลุ่มเก่ง 185 3.77 0.93 0.2197 0.8262 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.75 0.95   
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ตารางที ่4.67  (ต่อ) 
 

Group Statistics    t Sig.(2-tailed) 
 Group N Mean Std.Deviation   
A1.3.3 กลุ่มเก่ง 185 3.03 1.21 -2.3388 0.0197 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.30 1.22   
A1.3.4 กลุ่มเก่ง 185 3.42 1.05 -1.1209 0.2628 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.53 1.02   
A1.3.5 กลุ่มเก่ง 185 4.02 0.85 -1.8701 0.0620 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.16 0.74   
A1.4.1 กลุ่มเก่ง 185 3.96 0.82 -1.4162 0.1573 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.06 0.72   
A1.4.2 กลุ่มเก่ง 185 4.06 0.90 0.0323 0.9742 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.05 0.82   
A1.4.3 กลุ่มเก่ง 185 4.04 0.82 -0566 0.2912 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.12 0.83   
A1.4.4 กลุ่มเก่ง 185 4.10 0.82 -0.0125 0.9900 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.11 0.82   
A1.4.5 กลุ่มเก่ง 185 4.01 0.75 -0.8215 0.4117 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.07 0.78   
B2.1.1 กลุ่มเก่ง 185 3.78 0.87 -0.5586 0.5767 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.82 0.81   
B2.1.2 กลุ่มเก่ง 185 3.85 0.79 -0.9146 0.3608 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.92 0.87   
B2.1.3 กลุ่มเก่ง 185 4.01 0.81 -0.3880 0.6982 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.04 0.82   
B2.1.4 กลุ่มเก่ง 185 4.01 0.80 -0.3296 0.7419 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.03 0.78   
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ตารางที ่4.67  (ต่อ) 
 

Group Statistics    t Sig.(2-tailed) 
 Group N Mean Std.Deviation   
B2.1.5 กลุ่มเก่ง 185 3.79 0.83 -0.6380 0.5238 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.84 0.86   
B2.2.1 กลุ่มเก่ง 185 4.09 0.77 0.6914 0.4896 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.14 0.75   
B2.2.2 กลุ่มเก่ง 185 4.21 0.72 0.4214 0.6736 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.19 0.74   
B2.2.3 กลุ่มเก่ง 185 4.18 0.74 0.7195 0.4722 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.12 0.80   
B2.2.4 กลุ่มเก่ง 185 3.28 1.23 -2.0244 0.0434 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.50 1.11   
B2.3.1 กลุ่มเก่ง 185 3.94 0.86 -0.3481 0.7279 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.97 0.83   
B2.3.2 กลุ่มเก่ง 185 3.75 0.91 0.0130 0.9896 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.75 0.93   
B2.3.3 กลุ่มเก่ง 185 3.10 1.27 -2.1803 0.0297 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.34 1.13   
B.2.3.4 กลุ่มเก่ง 185 3.72 0.97 -0.5308 0.5957 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.77 0.98   
C3.1.1 กลุ่มเก่ง 185 4.34 0.71 -1.1488 0.2511 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.41 0.65   
C3.1.2 กลุ่มเก่ง 185 4.15 0.71 -0.6988 0.4850 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.20 0.69   
C3.1.3 กลุ่มเก่ง 185 4.19 0.78 -3.1033 0.0020 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.39 0.65   
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ตารางที ่4.67  (ต่อ) 
 

Group Statistics    t Sig.(2-tailed) 
 Group N Mean Std.Deviation   
C3.1.4 กลุ่มเก่ง 185 4.35 0.65 -0.7379 0.4609 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.39 0.61   
C3.1.5 กลุ่มเก่ง 185 4.30 0.69 -2.2521 0.0247 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.44 0.63   
C3.2.1 กลุ่มเก่ง 185 4.16 0.74 -1.9684 0.0496 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.29 0.65   
C3.2.2 กลุ่มเก่ง 185 3.49 1.17 -1.9486 0.0519 
 กลุ่มทัว่ไป 315 3.68 0.97   
C3.2.3 กลุ่มเก่ง 185 4.16 0.70 -1.4481 0.1482 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.25 0.64   
C3.2.4 กลุ่มเก่ง 185 3.91 0.80 -1.9638 0.0032 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.12 0.73   
C3.2.5 กลุ่มเก่ง 185 4.09 0.71 -0.3552 0.7226 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.12 0.73   
C4.1.1 กลุ่มเก่ง 185 4.18 0.70 -1.6392 0.1018 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.28 0.61   
C4.1.2 กลุ่มเก่ง 185 4.12 0.74 -1.9002 0.0580 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.24 0.65   
C4.1.3 กลุ่มเก่ง 185 4.32 0.61 -0.5824 0.5606 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.35 0.59   
C4.1.4 กลุ่มเก่ง 185 4.36 0.58 -0.4154 0.6780 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.38 0.61   
C4.1.5 กลุ่มเก่ง 185 4.22 0.62 -0.6040 0.5461 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.26 0.66   
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ตารางที ่4.67  (ต่อ) 
 

Group Statistics    t Sig.(2-tailed) 
 Group N Mean Std.Deviation   
C4.2.1 กลุ่มเก่ง 185 4.18 0.66 -1.2325 0.2183 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.25 0.66   
C4.2.2 กลุ่มเก่ง 185 3.88 0.95 -1.3168 0.1885 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.00 0.90   
C4.2.3 กลุ่มเก่ง 185 4.06 0.77 -1.8631 0.0630 
 กลุ่มทัว่ไป 315 4.19 0.73   

 
 จากการวเิคราะห์พบ วา่ โรงเรียน 2 กลุ่มน้ี มีความแตกต่างกนัตามแบบสอบถามอยา่งมี
นยัส าคญั 11 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. (A1.1.5) ผูบ้ริหารจดัให้มีการประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 0.0192 (อยูใ่นประเด็นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย) 
 2. (A1.2.1) ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนทุกเดือน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0240 (อยูใ่นประเด็นการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย) 
 3. (A1.2.2)  ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET 
วชิาภาษาไทยใหมี้คะแนนสูงข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0143 (อยูใ่นประเด็นการก ากบัดูแล
การสอนภาษาไทย) 
 4. (A1.2.5) ผูบ้ริหารมีการประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0052 (อยูใ่นประเด็นการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย) 
 5. (A1.3.3) ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียน
ให้มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทยสูงข้ึน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0197 (อยูใ่น
ประเด็นการสนบัสนุนและเสริมแรงในการท างาน) 
 6. (B2.2.4) ผูบ้ริหารให้รางวลัพิเศษครูท่ีใช้ผลการวิจยัในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 0.0434 (อยูใ่นประเด็นการบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม) 
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 7. (B2.3.3)  ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยใน
แต่ละภาคเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 0.0297 (อยู่ในประเด็นการส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน) 
 8. (C3.1.3) ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปีให้นกัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบ  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.0020 (อยู่ในประเด็นแผนการสอนภาษาไทย ในข้อ 3.
องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย) 
 9. (C3.1.5) ครูภาษาไทยใช้หลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET และมาตรฐาน
ของ สมศ.ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อให้พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 0.0247 (อยู่ในประเด็นแผนการสอน ในองค์ประกอบกลยุทธ์
การสอนภาษาไทย) 
 10. (C3.2.1) ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนภาษาไทยและหาวิธีแก้ปัญหาใน
รายวิชาท่ีสอน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 0.0496 (อยู่ในประเด็นการวิจยัเพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย) 
 11. (C3.2.4) ครูภาษาไทยให้นกัเรียนส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียน
เองเพื่อจะไดน้ ามาวางแผนแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0032 (อยูใ่น
ประเด็นการวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย) 
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ตารางที ่4.68  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งโรงเรียน 2 กลุ่ม 
  
องค์ประกอบการบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. องคป์ระกอบการบริหารเพื่อใหก้ารสอน
ภาษาไทยมีคุณภาพ 
1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน
ภาษาไทย 
A1.1.5 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การประกวดนวตักรรม
การสอนภาษาไทย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
0.0192 
2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 
A1.2.1 ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงาน
ผลการวจิยัในชั้นเรียนทุกเดือน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั 0.0240 
A1.2.2 ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูภาษาไทยพฒันา
นกัเรียนใหส้ามารถสอบO-NET วชิาภาษาไทยให้
มีคะแนนสูงข้ึน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
0.0143 
A1.2.5 ผูบ้ริหารมีการประเมินการสอนภาษาไทย
ตามปฏิทินการปฏิบติังาน  มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 0.0052 
3) การสนับสนุนและเสริมแรงในการท างาน 
A1.3.3 ผูบ้ริหารจดัใหมี้รางวลัเชิดชูเกียรติครู
ภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการ
สอบO-NETวชิาภาษาไทยสูงข้ึน  มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0197   
4) การส่งเสริมความก้าวหน้าในวชิาชีพ 

3. องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
1) แผนการสอนภาษาไทย 
C3.1.3 ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปี
ใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบ  มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญั 0.0020 
C3.1.5 ครูภาษาไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง แนว
ขอ้สอบ O-NET  และมาตรฐานของ สมศ.ก าหนด
เป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อใหพ้ร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0247 
2) การวจัิยเพือ่พฒันาการสอนภาษาไทย 
C3.2.1 ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอน
ภาษาไทยและหาวธีิแกปั้ญหาในรายวชิาท่ีสอน  มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0496 
C3.2.4 ครูภาษาไทยใหน้กัเรียนส ารวจปัญหาใน
การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนเองเพื่อจะไดน้ ามา
วางแผนแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น  มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0032 
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ตารางที ่4.68  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบการบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย 
1) การส่งเสริมพฤติกรรมทีเ่อือ้อ านวยต่อการสอน 
2) การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
B2.2.4)  ผูบ้ริหารใหร้างวลัพิเศษครูท่ีใช้
ผลการวจิยัในชั้นเรียน ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET มาพฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือ
การสอน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
0.0434 
3) การส่งเสริมการท าวจัิยในช้ันเรียน 
B2.3.3 ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน  
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0297   

4. กลยทุธ์การวดัและการประเมินเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย 
1) การประเมินคุณภาพภายใน 
2) การประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 เน่ืองจากการวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย  
จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการเป็นผูน้ าความความส าเร็จมา
สู่สถานศึกษา ซ่ึงการหาค่า t-test ช่วยให้เห็นชดัเจนว่า ความส าคญัอนัดบัหน่ึงท่ีแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั คือ กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า แตกต่างกันในด้านองค์ประกอบการบริหารเพื่อให้การสอนภาษาไทยมีคุณภาพ           
3 ประเด็น คือ 1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 2) การก ากบัดูแลการสอน
ภาษาไทย 3) การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน  แตกต่างในด้านองค์ประกอบการบริหารเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย 2 ประเด็น คือ 1) การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2) การส่งเสริมการ
ท าวิจยัในชั้นเรียน และแตกต่างกนัในดา้นองคป์ระกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย 2 ประเด็น คือ  
1) แผนการสอนภาษาไทย และ 2) การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย  
 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อใหก้ารสอนภาษาไทยมีคุณภาพ ท่ีต่างกนั 3 ประเด็น คือ 
 1. ประเด็นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  
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 1.1  ผูบ้ริหารจดัใหมี้การประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั 0.0192 
 2. ประเด็นการก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย   
   2.1 ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนทุกเดือน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0240   
  2.2   ผูบ้ริหารก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันานกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET วิชา
ภาษาไทยใหมี้คะแนนสูงข้ึน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0143    
  2.3  ผูบ้ริหารมีการประเมินการสอนภาษาไทยตามปฏิทินการปฏิบติังาน  มีอยา่งมี
นยัส าคญั 0.0052 
 3.  ประเด็นการสนบัสนุนและเสริมแรงในการท างาน 
  3.1  ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีสามารถพฒันานกัเรียนให้มี
ผลการสอบ O-NET วชิาภาษาไทยสูงข้ึน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0197 (องคป์ระกอบ
การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย) 
 องคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย  แตกต่างกนั 2 ประเด็น  
 4. ประเด็นการบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
  4.1  ผูบ้ริหารให้รางวลัพิเศษครูท่ีใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์
ขอ้สอบ O-NET มา พฒันาการสอนภาษาไทยและผลิตส่ือการสอน  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 0.0434 
 5. ประเด็นการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
  5.1  ผูบ้ริหารจดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในแต่ละ 
ภาคเรียน  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0297   
 องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย  แตกต่างกนั 2 ประเด็น 
 6. ประเด็นแผนการสอนภาษาไทย  
    6.1  ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET แต่ละปีให้นกัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบ มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0020 
  6.2  ครูภาษาไทยใช้หลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET และมาตรฐานของ 
สมศ.ก าหนดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อให้พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0247 
 7. ประเด็นการวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
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  7.1  ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาในการสอนภาษาไทยและหาวิธีแก้ปัญหาใน
รายวชิาท่ีสอน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.0496 
  7.2  ครูภาษาไทยให้นกัเรียนส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนเอง
เพื่อจะไดน้ ามาวางแผนแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.0032  
 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกลุ่มเก่งท่ีจดัการศึกษาภาษาไทยมีคุณภาพโดยมีคะแนนสอบ  
O-NET อนัดบัท่ี 1-50 พบวา่ องคป์ระกอบการบริหารเพื่อการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ 3 ประเด็น  
(การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย  และการ
สนับสนุนเสริมแรงในการท างาน ) องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย               
2 ประเด็น คือ การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม กับการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน และ
องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย 2 ประเด็น คือ แผนการสอนภาษาไทยและการวิจยัเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทย 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผลการพฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 เทคนิคการวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
 การวเิคราะห์SWOT เป็นการศึกษาและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ 
ภายนอก ทั้งน้ี การวเิคราะห์ SWOT ประกอบดว้ย 
 1.  โอกาส(Environmental  Opportunities) เป็นสถานการณ์ซ่ึงมีศกัยภาพเป็นขอ้ 
ไดเ้ปรียบช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย   
 2.  อุปสรรค(Environmental  Treats)เป็นปัญหาวกิฤตขององคก์ร 
 3.  จุดแขง็(Organizational  Strength)เป็นปัจจยัท่ีช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
 4.  จุดอ่อน(Organizational  Weaknesses)เป็นลกัษณะท่ีตอ้งแกไ้ข 
 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกพิจารณาจาก โอกาส อุปสรรค ดงันั้น ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก คือ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ช่วยสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553)   
 วธีิการด าเนินงาน 
 1. เน่ืองจากผูว้ิจยัใชก้ลุ่มโรงเรียนท่ีคะแนนสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทยสูงหรือกลุ่มโรงเรียนเก่งเป็นหลักในการศึกษาข้อมูล จึงเลือกแบบเจาะจงจ านวน                  
8 โรงเรียนเพื่อสัมภาษณ์จากกลุ่มโรงเรียนเก่ง 50 โรงเรียนท่ีคะแนนสูงท่ีสุดในวิชาภาษาไทย โดย
ให้มีครบทั้งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั โรงเรียนเอกชน  
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และโรงเรียนมธัยมปลายสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และได้ทั้ง
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกดั สพฐ.จ านวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนสตรีวทิยา โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนสตรีวดั
ระฆงั   
 2.  ศึกษาขอ้มูลโรงเรียนท่ีนดัหมายสัมภาษณ์ นดัหมายสัมภาษณ์ตามท่ีบุคลากรของ
ทางโรงเ รียนสะดวก เ ม่ือสัมภาษณ์แล้วได้น าข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้อ  านวยการ                 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนมา
สรุปเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในภาพรวมดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.69  จุดแขง็ (Strength)  

 
จุดแขง็ ความถ่ี 

(จ านวนโรงเรียน) 
S1. ผูบ้ริหารใชร้ะบบกระจายอ านาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม 8 
S2.  ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดี  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัการโดย
จดังบประมาณ สนบัสนุนกิจกรรมชุมนุม  การจดันิทรรศการ จดัแหล่ง
เรียนรู้และประกวดทกัษะในการส่ือสาร 

8 

S3.  ผูบ้ริหารจดัอบรมครูอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  8 
S4.  จดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบ O-NET   8 
S5.  จดัซ้ือและเลือกสรรส่ือการสอนท่ีทนัสมยัมาใชใ้นโรงเรียน 8 
S6.  ส่งเสริมการศึกษาต่อ 8 
S7.  สนบัสนุนใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน 8 
S8.  ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวนิยั 8 
S9.  ครูสนบัสนุนใหค้รูอาจารยภ์าษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้น างานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาพฒันาเน้ือหา คิด วเิคราะห์ 

8 

S10. ผูบ้ริหารจดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอยา่งเพียงพอ 8 
 
 
 

DPU



286 

ตารางที ่4.70  จุดอ่อน (Weakness) 
 

จุดอ่อน ความถ่ี 
(จ านวนโรงเรียน) 

W1. นกัเรียนท่ีเรียนแลว้ทิ้งไม่ทบทวน  ครูจึงตอ้งทวนซ ้ าปูพื้นฐานให้
แม่นย  า ไม่สนใจข่าวสาร ยงัอ่อนดา้นการจบัใจความ เพราะส่ือและคู่มือมีให ้ 
จึงไม่คิดเอง (สาธิตศิลปากร, ราชินีบน, สายปัญญา, สตรีวิทยา, สตรีวดั
ระฆงั, ศึกษานารี) 

6 

W2. ผูบ้ริหารไม่รักษาเกณฑ์มาตรฐานในการรับนกัเรียน จึงไดน้กัเรียนท่ี
คะแนนเฉล่ียไม่ถึง 2.00 มาเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เด็กกลุ่มน้ีขาดความ
รับผดิชอบ ไม่ตั้งใจเรียน ร้อยละ 20-50 (ศึกษานารี, สายปัญญา, สตรีวดั
ระฆงั) 

3 
 

 
ตารางที ่4.71  โอกาส (Opportunity) 
 

โอกาส ความถ่ี 
(จ านวนโรงเรียน) 

O1  นกัเรียนผา่นการสอบคดัเลือก  มี เตรียมอุดม สาธิตศิลปากร  
สาธิตพระนคร ราชินีบน สตรีวทิยา ศึกษานารี สายปัญญา สตรีวดัระฆงั   

8 

O2  สมาคมศิษยเ์ก่า มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งมีความพร้อมช่วยเหลือ โรงเรียน    
ถา้เป็นโรงเรียนสาธิตทางมหาวทิยาลยัตน้สังกดัดูแลช่วยเหลือ  

8 

O3  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 8 
O4  สถาบนัการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียน 

8 
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ตารางที ่4.72  อุปสรรค (Treat) 
 

อุปสรรค ความถ่ี 
(จ านวนโรงเรียน) 

T1  นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ  สั่งการบา้นก็ไม่ท า พื้นฐานภาษาไทยไม่ดี 
(ร้อยละ20-50 ) เพราะไม่ผา่นการสอบคดัเลือกและคะแนนไม่ถึงเกณฑท่ี์จะ
เรียนมธัยมปลาย (ศึกษานารี, สายปัญญา, สตรีวดัระฆงั) 

3 

T3  นกัเรียนสนใจเรียนวชิาภาษาไทยนอ้ยลง เพราะบางคณะ บางสาขาของ
มหาวทิยาลยัท่ีสอบตรงไม่ตอ้งสอบภาษาไทย (ราชินีบน สตรีวดัระฆงั 
สาธิตศิลปากร ศึกษานารี สายปัญญา) 

5 

  
 การจดัท า TOWS Matrix เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ตอ้งมีการจบัคู่ประเด็นต่างๆ
เขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากปัจจยัหลกัทั้งหมดมี 4 ตวั คือ จุดแข็ง (Strengths - S) จุดอ่อน (Weaknesses – 
W) โอกาส (Opportunities - O) และอุปสรรคหรือภยัคุกคาม (Threats - T) การจบัคู่จึงท าให้เกิด   
กลยทุธ์ 4 ประเภท ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์ท่ีน าจุดแข็งรวมกบัโอกาสท่ีดีจาภายนอกท่ีเหมาะสมกนั เป็น 
กลยทุธ์ท่ีทุกองคก์รแสวงหาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 กลยทุธ์ WO เป็นกลยุทธ์ท่ีพยายามลดจุดอ่อน โดยน าโอกาสท่ีดีจากภายนอกมารวมกบั
จุดอ่อนขององคก์รท่ีตรงกนั  เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ 
 กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์ท่ีน าจุดแข็งขององคก์รมาจบัคู่กบั อุปสรรค หรือภยัคุกคามจาก
ภายนอกเพื่อต่อสู้กบัอุปสรรคหรือภยัคุกคามนั้น  
 กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์ท่ีจับคู่กันระหว่างจุดอ่อนขององค์กรกับอุปสรรคหรือภัย
คุกคามจากภายนอกท่ีตรงกนั เพื่อลดปัญหาทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคหรือภยัคุกคามจากภายนอกท่ี
เกิดข้ึน เช่น ลดพนกังานท่ีท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือทศันคติไม่เอ้ือต่อการพฒันา 
 กลยุทธ์ SO : กลยุทธ์เชิงรุก (พร้อมพฒันา) จากจุดแข็งกบัโอกาส ได้กลยุทธ์ ต่อไปนี ้
 S1O3 กระจายอ านาจและบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม กบัผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ไดก้ลยทุธ์บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง เช่น วดัระฆงั มอบเงินให้โรงเรียน
สตรีวดัระฆงัทุกปี ปีละสองลา้นบาท   
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 S2 O2 สร้างขวญัก าลงัใจครูกบัสมาคมศิษยเ์ก่า มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งมีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือโรงเรียน ไดก้ลยุทธ์ สมาคมศิษยเ์ก่า และมูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งตั้งกองทุนเยี่ยมครูท่ีเขา้พกั
รักษาตวัในโรงพยาบาลเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ 
 S4 O3 จดัหลกัสูตรพฒันาผลสอบ O-NET กบัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
ไดก้ลยทุธ์ จดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบ O- NET โดยผูป้กครองมีส่วนร่วม 
 S5 O3 จดัหาส่ือทนัสมยั มีห้องปฏิบติัการพร้อม กบัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาไดก้ลยทุธ์ จดัหาส่ือทนัสมยั มีหอ้งปฏิบติัการพร้อม โดยผูป้กครองมีส่วนร่วม 
 S6 O4 ส่งเสริมครูศึกษาต่อ/เพิ่มพูนความรู้ กบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ ไดก้ลยทุธ์ส่งครูเขา้อบรมในสถาบนัการศึกษา 
หรือศึกษาต่อ 
 S7 O3 ใช้วิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย กบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ไดก้ลยุทธ์ ใชก้ารวิจยั ในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทยโดย
สถาบนัการศึกษาใหค้วามร่วมมือดา้นวทิยากร 
 S8 O2 ปลูกฝังคุณธรรมความดี มีวินยั กบัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้
กลยทุธ์ ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวนิยั โดยผูป้กครองมีส่วนร่วม 
 S9 O3 ครูน าคน้ควา้วเิคราะห์ กบัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดก้ลยุทธ์ครู
น าคน้ควา้วเิคราะห์โดย ผูป้กครองสนบัสนุนบุตรหลานในการคน้ควา้ 
 S10 O2 จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอยา่งเพียงพอ กบัผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา ได้กลยุทธ์ ผูบ้ริหารและผูป้กครองร่วมกนัจดังบประมาณพฒันาการสอน
ภาษาไทยใหเ้พียงพอ 
 กลยุทธ์ ST (หาโอกาส) จากจุดแข็งกบัอุปสรรค ได้กลยุทธ์  ต่อไปนี ้
 S1 T1 กระจายอ านาจและบริหารอยา่งมีส่วนร่วม  กบันกัเรียนขาดความรับผิดชอบได้
กลยทุธ์ บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง      
 S2 T1 สร้างขวญัก าลงัใจครู กบั นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ ไดก้ลยุทธ์ปรับเปล่ียนวิธี
สอนและการเก็บคะแนน 
 S3 T1 อบรมครูอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง กบันกัเรียนขาดความรับผิดชอบ ไดก้ลยุทธ์      
อบรมความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน 
 S4 T1 จดัหลกัสูตรพฒันาผลสอบ O-NET กบันกัเรียนขาดความรับผิดชอบไดก้ลยุทธ์       
จดัโครงการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนทนักนัและโครงการติวขอ้สอบ O-NET 
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 S5 T1 จดัหาส่ือทนัสมยั มีห้องปฏิบติัการพร้อม กบั นกัเรียนขาดความรับผิดไดก้ลยุทธ์     
ชอบ  ไดก้ลยทุธ์ ออกแบบแผนการสอนท่ีมีวธีิสอนและใชส่ื้อหลากหลาย 
 S7 T1 ใชว้ิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย กบั นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ  
ไดก้ลยทุธ์ ใหน้กัเรียนเขียนปัญหาการเรียนภาษาไทยของตนเองและเร่ืองท่ีเรียนแลว้ไม่เขา้ใจ 
 S8 T1 ปลูกฝังคุณธรรมความดี  มีวนิยั กบั นกัเรียนขาดความรับผิดชอบจดัประกวดการ
ท าความดีหรือการแข่งขนัวชิาการภายนอก      
 S9 T1 ครูน าคน้ควา้วเิคราะห์ กบั นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ ไดก้ลยุทธ์ ประกวดการ
เขียนวเิคราะห์วรรณกรรมในเวลาเรียน 
 S10 T1 จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอย่างเพียงพอ + นกัเรียนขาดความ
รับผดิชอบ ไดก้ลยทุธ์จดัหาวสัดุผลิตส่ือตามท่ีครูตอ้งการ 
 S2 T2 สร้างขวญัก าลงัใจครู กบันกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลง ไดก้ลยุทธ์อบรมครู
เก่ียวกบัการใชส่ื้อท่ีทนัสมยั      
 S4 T2 จดัหลกัสูตรพฒันาผลสอบ O-NET กบันกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลงไดก้ลยุทธ์     
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการสอบ O-NET ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทราบ 
 S7 T2 ใชว้ิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย กบั นกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลง  
ไดก้ลยทุธ์ส ารวจขอ้บกพร่องในการใชภ้าษาจากผลงานนกัเรียนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 S8 T2 ปลูกฝังคุณธรรมความดี มีวินยั กบันกัเรียนสนใจภาษาไทยน้อยลงไดก้ลยุทธ์        
ฝึกคิดวเิคราะห์ข่าวในชีวติจริง 
 S9 T2 ครูน าคน้ควา้วเิคราะห์ กบันกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลงไดก้ลยุทธ์ครูภาษาไทย
ตอ้งมีภาวะผูน้ า คือ ท าใหน้กัเรียนศรัทธา  เป็นพี่เล้ียงในการฝึกทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียนให้สัมพนัธ์
กบัการคิดวเิคราะห์ตามธรรมชาติการสอนการใชภ้าษาแม่หรือภาษาประจ าชาติ โนม้นา้วให้นกัเรียน
เห็นคุณค่า เห็นความส าคญัของภาษาไทย  มุ่งมัน่พฒันาการเรียนการสอนให้นกัเรียนภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย และภาคภูมิใจท่ีเรามีภาษาไทยซ่ึงมีทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน 
 S10 T2 จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอย่างเพียงพอ กบันกัเรียนสนใจ
ภาษาไทยนอ้ยลง ไดก้ลยุทธ์ ให้รางวลัผูแ้ข่งขนัตอบปัญหาภาษาไทยระดบัชาติไดร้างวลัชนะเลิศ  
หรือรองอนัดบั 1 รองอนัดบั 2 
 กลยุทธ์ WO (จัดปรับปรุง) จากจุดอ่อนกบัโอกาส ได้กลยุทธ์  ต่อไปนี ้
 W1 O3 จุดอ่อน คือนกัเรียนเรียนแลว้ไม่ทบทวน อ่อนดา้นการจบัใจความ, คิดวิเคราะห์  
กบัโอกาส คือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดก้ลยุทธ์ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา (ใชเ้ครือข่ายผูป้กครองของนกัเรียนท่ีไม่ตั้งใจเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา) 
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 W2 O3 จุดอ่อน คือ ผูบ้ริหารไม่รักษาเกณฑ์มาตรฐานในการรับนกัเรียน กบัโอกาส คือ 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดก้ลยทุธ์ ผูบ้ริหารวางเกณฑใ์นการรับสมคัรนกัเรียนและ
จดัสอบคดัเลือก 
 กลยุทธ์ WO น้ีโรงเรียนทัว่ไปก็สามารถน าไปใช้โดยน าโอกาสท่ีดีมาลดหรือขจดั
จุดอ่อนในโรงเรียนได ้
 กลยุทธ์ WT (มุ่งเปลีย่นแปลง) จากจุดอ่อนกบัอุปสรรค ได้กลยุทธ์ ต่อไปนี ้
 W1 T1 จุดอ่อน คือ นกัเรียนเรียนแลว้ไม่ทบทวน อ่อนดา้นการจบัใจความ คิดวิเคราะห์  
กบั อุปสรรก คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีตามใจนกัเรียนจึงขาดความรับผิดชอบ ไดก้ลยุทธ์ ทบทวน
ความรู้เดิมก่อนข้ึนความรู้ใหม่ในโครงการช่วยเหลือใหน้กัเรียนเรียนทนักนั 
 W1 T2 จุดอ่อน คือ นกัเรียนเรียนแลว้ไม่ทบทวน อ่อนดา้นการจบัใจความ คิดวิเคราะห์  
กบัอุปสรรค คือ นกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลง ไดก้ลยุทธ์ ครูออกแบบแผนการสอนท่ีใชว้ิธีสอน
และส่ือหลากหลาย (ผูบ้ริหารตอ้งอบรมความรู้ ทกัษะ เทคนิคการสอนให้ครู ส ารวจความตอ้งการ
วสัดุผลิตส่ือ จดัหาใหแ้ละใหค้รูรายงานผลการใชส่ื้อ และพิจารณาความดีความชอบครูท่ีพฒันาการ
เรียนการสอน พฒันาผลการสอบ O-NET อยา่ปล่อยให้ครูภาษาไทยรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้แกปั้ญหา
อยา่งโดดเด่ียว)                                          
 W2 T1 จุดอ่อน คือ ผูบ้ริหารไม่รักษาเกณฑ์มาตรฐานในการรับนกัเรียน กบัการเล้ียงดู
แบบตามใจส่งผลให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ได้กลยุทธ์ อุปสรรค คือ ผูบ้ริหารวางเกณฑ์
มาตรฐานก่อนจดัสอบคดัเลือกนกัเรียน 
 กลยุทธ์ WT นี ้โรงเรียนทัว่ไปกส็ามารถน าไปใช้ได้      
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



291 

ตารางที ่4.73  สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม 
 

กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ ST 
1. บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 1. บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 
2. สมาคม มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งตั้งทุนสวสัดิการครู 2. ปรับเปล่ียนวธีิการสอนและการเก็บคะแนน 

ใชส่ื้อหลากหลาย,ฝึกวเิคราะห์ข่าว 
3. จดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบO-NET 3. อบรมความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน,

การใชส่ื้อทนัสมยั 
4. จดัหาส่ือทนัสมยั มีห้องปฏิบติัการพร้อม 4. จดัโครงการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนทนั

กนัและโครงการติวขอ้สอบ O-NET 
5. ส่งครูเขา้อบรมหรือศึกษาต่อใน
สถาบนัการศึกษา 

5. ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวนิยั 

6. ใชก้ารวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน
ภาษาไทยโดยสถาบนัการศึกษาใหค้วามร่วมมือ
ดา้นวทิยากร 

6. จดังบประมาณพฒันาภาษาไทยอยา่ง
เพียงพอ 

7. ปลูกฝังคุณธรรมความดี มีวนิยั โดยผูป้กครอง
มีส่วนร่วม 

7. ครูภาษาไทยมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

8. ครูน าคน้ควา้วเิคราะห์โดย ผูป้กครอง
สนบัสนุนบุตรหลานใหค้น้ควา้ดว้ย 

8. ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 

9. จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยให้
เพียงพอ 

9. ใชว้จิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 

กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ WT 
1. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 1. ทบทวนความรู้เดิมก่อนข้ึนความรู้ใหม่ใน

โครงการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนทนักนั 
2. ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 

2. ออกแบบวธีิสอนและส่ือท่ีเหมาะกบัเร่ืองท่ี
สอน 

 3. ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 
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 จากกลยุทธ์ทั้งหมดสามารถก าหนดกลยุทธ์ย่อยของการบริหารเพื่อพฒันาการสอน     
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.74  กลยทุธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพื่อ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย 1) อบรมหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้สอบ       
O-NET 
2) อบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อทนัสมยั 
3) อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย 
4) สร้างส่ิงแวดลอ้มเสริมความรู้ภาษาไทย เช่น จดั
นิทรรศการ จดัตอบปัญหา 
5) ส่งเสริมใหค้รูออกแบบแผนการสอนท่ีมีวธีิสอนและส่ือ
หลากหลาย  มีบรรยากาศหรือแหล่งเรียนรู้เหมาะกบัเร่ืองท่ี
สอน 
6) จดัหาส่ือและวสัดุผลิตส่ือตามความประสงคข์องครู 

2. ใชว้จิยัในชั้นเรียน
พฒันาการสอน 

1) สนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน 
2) ใหค้รูส ารวจปัญหาการเรียนการสอนจากงานนกัเรียนและ
ส ารวจจากความคิดเห็นของนกัเรียน 
3) ผูบ้ริหารตรวจงานวจิยัในชั้นเรียน 
4) จดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียน 

3. จดัหลกัสูตรพฒันาผลการ
สอบ O-NET   

1) จดัอบรมเทคนิคการสอบ O-NET/ส่งครูเขา้อบรมเทคนิค
การสอบ O-NET 
2) เชิญอาจารยภ์ายนอกมาสอนติวขอ้สอบ O-NET โดยให้
ครูภาษาไทยมาช่วยดูแลนกัเรียนและสังเกตการณ์สอนไป
ดว้ย 
3) พบขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนตอ้งอธิบายให้
เขา้ใจถูกตอ้งทั้งทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ) 
 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพื่อ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

4. ก ากบัติดตามผลงานครู 1) ใหค้รูรายงานการส ารวจปัญหาและการแกปั้ญหาการสอน
ทุกเดือน 
2) ใหร้ายงานความกา้วหนา้ในการพฒันาการสอนภาษาไทย
ทุกเดือน 
3) น าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพฒันาการสอน
ภาษาไทย 
4) จดังบประมาณพฒันาครูภาษาไทยใหเ้พียงพอ 

5. ปลูกฝังคุณธรรม ความมี
วนิยั  
 

1) สร้างขวญัก าลงัใจใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทยและ  
ไม่ขาดเรียนเลย 
2) ใหร้างวลัผูส้อบปฏิบติัในชัว่โมงเรียนไดค้ะแนนดีท่ีสุด 
ในแต่ละคร้ัง 
3) ประกวดผูมี้มารยาทงามและใชภ้าษาไทยดีเด่นแต่ละ   
ภาคเรียน 
3) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมภาษาดีมีมารยาท
ไม่ขาดเรียน 

6. วางเกณฑม์าตรฐานก่อน
สอบคดัเลือก 

1) สร้างความมีคุณภาพของโรงเรียนตอ้งมีการสอบคดัเลือก
ละมีเกณฑม์าตรฐานในการรับนกัเรียนเขา้เรียน 
2) ประชาสัมพนัธ์เกณฑใ์นการรับนกัเรียนทั้งทาง
อินเตอร์เน็ต แผน่ป้าย  แผน่พบั 
3) ใชป้ระชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากผา่นนกัเรียนและ
ผูป้กครอง 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ) 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพื่อ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

7. ฝึกทกัษะการส่ือสารให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1) ฝึกทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ใหส้ัมพนัธ์
กนัในการสอนการใชภ้าษาและวรรณคดีอนัเป็นธรรมชาติ
การสอนภาษา 
2) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัดา้นภาษาและวฒันธรรม
ไทย 
3) โนม้นา้วใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าภาษาไทย  รักภาษาไทย ท า
หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงฝึกใหน้กัเรียนใชภ้าษาประจ าชาติให้
ถูกตอ้ง 
4) ออกแบบวธีิสอน ส่ือหลากหลาย น่าสนใจ 
5) ใชก้ารทวนซ ้ าและแนะวธีิวเิคราะห์ภาษา วรรณกรรม 
วรรณคดี 

8. บริหารวชิาการแบบมีส่วน
ร่วม 

1) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกวดขนัการเรียนและความ
ประพฤติ 
2) ผูบ้ริหารระดมสมองครูพฒันาการสอนภาษาไทย 
3) ผูบ้ริหารร่วมมือกบัครูและผูป้กครองจดักิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาไทย 

9. สร้างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร 

1) จดัประกวดส่ือการสอนพร้อมสาธิตการสอน 
2) จดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนแต่ละภาคเรียน 
3) ใหร้างวลัครูท่ีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการสอบ   
O-NET ดีข้ึน 
4) ใหร้างวลัครูท่ีใชก้ารวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน 
5) ขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในการจดัอบรมและศึกษาดูงาน  
6) การพฒันาภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาติจ าเป็นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากครูอาจารยทุ์กวชิา 
7) พฒันาครูใหมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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 เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ีศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ีโรงเรียนกลุ่มเก่งหรือกลุ่มท่ีได้คะแนนสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทยสูงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีพร้อมจะพฒันาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้ดียิ่งข้ึน เม่ือภาษาไทยแตกฉาน จบัใจความไดดี้ ยอ่มเป็นผลดีต่อการเรียนวิชาอ่ืน
ดว้ย โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสามารถน ากลยุทธ์ไปใชไ้ดท้ั้ง 9 กลยุทธ์ ส่วนโรงเรียนทัว่ไปสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์ในโรงเรียนท่ีท่านบริหารอยู่แต่ผูบ้ริหารตอ้งท าหน้าท่ี
เป็นพี่เล้ียงครูหรือเป็นโคท้ให้ครู มุ่งมัน่ร่วมพฒันาการสอนภาษาไทย เสริมขวญัก าลงัใจครู ตรวจ
งานวจิยัในชั้นเรียนของครูภาษาไทย บริหารแบบมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 
 กลยทุธ์ท่ีทุกโรงเรียนท าได ้คือ 1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย 2. บริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 3. ก ากบัติดตามผลงานครู 4. ใช้วิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 5. วางเกณฑ์
มาตรฐานก่อนสอบคดัเลือก 6. พฒันาการสอนตามแนวขอ้สอบ O-NET 7. ฝึกทกัษะการส่ือสารให้
สอดคล้องกับทกัษะในศตวรรษท่ี 21 8. ปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินัย 9. สร้างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร 
 วธีิการน ากลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ไปใช้ 
 1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย   
  1) จดัโครงการอบรมหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NETโดย
มอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ ถ้าเป็นโรงเรียนท่ีขาดแคลนอาจร่วมมือกบั
โรงเรียนประจ าจงัหวดั โรงเรียนเอกชน สถานศึกษาใกลเ้คียง มหาวทิยาลยั ในการเชิญวทิยากร 
  2) จดัโครงการอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือทนัสมยั ถา้ไม่สามารถจดัหาส่ือ
ทนัสมยัไดก้็ออกแบบส่ืออ่ืนแทน เพราะวสัดุในทอ้งถ่ินก็สามารถออกแบบส่ือได ้โครงการน้ีให้รอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการรับผดิชอบ 
  3) จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยผู ้อ  านวยการรับผิดชอบ
ประสานงานหาวทิยากรเช่ียวชาญมาอบรมครู  ซ่ึงควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  4) จดัโครงการสร้างส่ิงแวดล้อมเสริมความรู้ภาษาไทย เช่น จดันิทรรศการ จดั
ตอบปัญหา โดยใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผดิชอบ 
  5) จัดโครงการส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการสอนท่ีมีวิ ธีสอนและส่ือ
หลากหลาย มีบรรยากาศหรือแหล่งเรียนรู้เหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน ผูอ้  านวยการรับผิดชอบโครงการ
ตรวจและใหค้ะแนนประกอบการพิจารณาความดีความชอบ   
  6) จดัโครงการจดัหาส่ือและวสัดุผลิตส่ือตามความประสงคข์องครู  มอบหมายให้
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการรับผดิชอบ 
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 2. บริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
  1) จดัโครงการเครือข่ายผูป้กครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกวดขนัการเรียนและ
ความประพฤติมอบหมายใหร้องฝ่ายกิจการนกัเรียนรับผดิชอบร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  2) จดัโครงการระดมสมองครูพฒันาการสอนภาษาไทย ผูอ้  านวยการร่วมมือกบัครู
ภาษาไทย 
  3) จัดโครงการครูกับผู ้ปกครองร่วมจัด กิจกรรมเสริมความ รู้ภาษาไทย                     
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการกบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนร่วมกนัรับผิดชอบ 
 3. ก ากบัติดตามผลงานครู ผู้อ านวยการรับผดิชอบ 
  1) ใหค้รูรายงานการส ารวจปัญหาและการแกปั้ญหาการสอนทุกเดือน 
  2) ใหร้ายงานความกา้วหนา้ในการพฒันาการสอนภาษาไทยทุกเดือน 
  3) น าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพฒันาการสอนภาษาไทย 
  4) จดังบประมาณพฒันาครูภาษาไทยใหเ้พียงพอ (กรณีน้ีโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ออกแบบการพฒันาท่ีใชง้บประมาณท่ีมีอยูใ่ห้ไดป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินผลิต
ส่ือ  ขอรางวลัครูและนกัเรียนจากหน่วยงานเอกชนหรือนกัการเมืองในเขตท่ีโรงเรียนตั้งอยู่มีส่วน
ร่วมในการพฒันาการเรียนการสอน) 
 4. ใช้วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการสอน ผูอ้  านวยการจดัโครงการประกวดงานวิจยัในชั้น
เรียน โดยผูอ้  านวยการกบัรองผูอ้  านวยการร่วมรับผดิชอบ 
 5. วางเกณฑ์มาตรฐานก่อนสอบคัดเลอืก ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและคณะครูทุก
คนประชุมร่วมกนัใน “โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน” เพื่อร่วมวางเกณฑ์
มาตรฐานก่อนสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนทั้งมธัยมตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพน าผลการประชุมประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์และแผน่พบั   
 6. พฒันาการสอนตามแนวข้อสอบ O-NET  
  1) จดัโครงการอบรมเทคนิคการสอบ O-NET/ส่งครูเข้าอบรมเทคนิคการสอบ           
O-NET โดยรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการร่วมกนัรับผดิชอบ 
  2) จดัโครงการติวขอ้สอบ O-NET โดยเชิญอาจารยภ์ายนอกมาสอนติวขอ้สอบ         
O-NET โดยให้ครูภาษาไทยมาช่วยดูแลนกัเรียนและสังเกตการสอนหลงัเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย ์
โดยใหร้องผูอ้  านวยการทั้ง 4 ฝ่ายร่วมกนัรับผดิชอบ อาจถ่ายเอกสารคู่มือการสอบ O-NET และเฉลย
ขอ้สอบ O-NET มาช่วยครูภาษาไทยอีกทางหน่ึง หรือจดัโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกบั
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โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือน าครูไปดูงานโรงเรียนสาธิตและขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัท่ีอยู่
ใกลท่ี้สุด 
 7.  ฝึกทักษะการส่ือสารให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  จดัโครงการน้ีให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผดิชอบ 
  1) จดัโครงการฝึกทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน คิด วเิคราะห์ให้สัมพนัธ์กนัในการ
สอนการใชภ้าษาและวรรณคดีอนัเป็นธรรมชาติการสอนภาษา 
  2) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย 
  3) โนม้น้าวให้นกัเรียนเห็นคุณค่าภาษาไทย รักภาษาไทย ท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงฝึก
ใหน้กัเรียนใชภ้าษาประจ าชาติใหถู้กตอ้ง 
  4) ถา้พบนกัเรียนประสมอักษรไม่ได้ครูภาษาไทยท่ีสอนชั้นนั้นตอ้งรับผิดชอบ
รายงานปัญหา และรายงานผลการพฒันาการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์ 
 8. ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวนัิย โครงการนีใ้ห้ครูภาษาไทยทุกคนรับผดิชอบ 
  1) สร้างขวญัก าลงัใจใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทย 
  2) ใหร้างวลัผูส้อบปฏิบติัในชัว่โมงเรียนไดค้ะแนนดีท่ีสุดในแต่ละคร้ัง 
  3) ประกวดผูมี้มารยาทงาม และใชภ้าษาไทยท่ีดีในแต่ละภาคเรียน 
  4) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ “จดัโครงการภาษาดีมีมารยาทไม่ขาดเรียน” 
 9. สร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร จดัโครงการน้ีเพื่อสร้างบรรยากาศการ
เปล่ียนแปลงทั้งโรงเรียน โดยผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการทุกฝ่ายร่วมกนัรับผดิชอบ 
  1) จดัประกวดส่ือการสอนพร้อมสาธิตการสอน 
  2) จดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนแต่ละภาคเรียน 
  3) ใหร้างวลัครูท่ีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการสอบ O-NET ดีข้ึน 
  4) ใหร้างวลัครูท่ีใชก้ารวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน 
  5) ขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจดั
อบรมและศึกษาดูงาน  
  6) การพฒันาภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาติจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ครูอาจารยทุ์กวชิา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เร่ือง การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 

5.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.  ศึกษาสภาพการจดัการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   
2.  ศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  
3. พฒันากลยทุธ์การบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั  คือ โรงเรียนท่ีมีคะแนนการสอบระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงและโรงเรียนท่ีอยูใ่นจงัหวดัหรือภาคเดียวกบัโรงเรียนกลุ่มแรก 
รวม 100 โรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยมธัยมศึกษาตอนปลาย รวม500 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 

5.2  สรุปผลการวจัิย 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการบริหารการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ขั้นตอนท่ี 3ผลการพฒันากลยทุธ์การบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย   
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ผลขั้นตอนที ่1  การศึกษาสภาพการบริหารสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สภาพการบริหารการสอนภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปแตกต่างจากโรงเรียนกลุ่ม

ภาษาไทยเก่ง 
1. วฒิุการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนกลุ่มเก่งมีวุฒิการศึกษาสูงมากกวา่โรงเรียนกลุ่ม

ทัว่ไปท าให้วิสัยทศัน์ในการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จากการศึกษาโรงเ รียนกลุ่มทั่วไปมีความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบว่า 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทย
เห็นว่ามีการปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัมากทั้งดา้นองค์ประกอบการบริหารสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ  
องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย  
และองคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดัและการประเมินการสอนภาษาไทย ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่งหรือ
กลุ่มท่ีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงพบว่า ดา้นองค์ประกอบการบริหารสอนภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพ องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย องค์ประกอบกลยุทธ์การสอน
ภาษาไทย และองคป์ระกอบกลยทุธ์ดา้นการวดัและการประเมินการสอนภาษาไทยนั้น หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน อีก 3 ต าแหน่ง คือ 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และครูอาจารยมี์การปฏิบติัในระดบัมาก 

3. การบริหารจดัการแตกต่างกนัโดย โรงเรียนกลุ่มเก่งผูอ้  านวยการจดัล าดับความ
คิดเห็นในการปฏิบติัในระดบัมากตามค่าเฉล่ียรวม ใน 11 ประเด็น ดงัน้ี 
 1.   การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย  
 2.   การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 3.   การประเมินคุณภาพภายนอก   
 4.   แผนการสอนภาษาไทย   
 5.  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย  
 6.  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย   
 7.  การประเมินคุณภาพภายใน   
 8.  การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน   
 9.  การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
 10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
 11. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน   
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ซ่ึงผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปผูอ้  านวยการจดัล าดบัความคิดเห็นสอดคล้องกบั
กลุ่มโรงเรียนเก่ง เพียง 3 ประเด็น ต่างกนั 8 ประเด็น   
 
ผลขั้นตอนที ่2  การศึกษาองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 สรุปได้ว่า กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษา ตอนปลาย ศึกษาทั้งหมด 11 ประเด็น คือ 
 1. การพฒันาความรู้ ทกัษะและเทคนิคการสอนภาษาไทย 
 2. การก ากบัดูแลการสอน ภาษาไทย   
 3. การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 
 4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 5. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย 
 6. การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
 7. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 8. แผนการสอนภาษาไทย 
 9. การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
 10. การประเมินคุณภาพภายใน 
 11. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 7 ประเด็น ทั้งน้ีมีความแตกต่างกนัในดา้น
องค์ประกอบการบริหารเพื่อให้การสอนภาษาไทยมีคุณภาพ 3ประเด็น คือ  1) การพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 3) การส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียน แตกต่างในดา้นองค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 2 ประเด็น 
คือ 1) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอน 2) การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม 3) การ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน และแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย        
2 ประเด็น คือ 1) แผนการสอนภาษาไทย 2) การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
 
ผลขั้นตอนที่ 3  ผลการพฒันากลยุทธ์เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 
 พบว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของ Wheelen และ Hunger (2004, 
p.109) เป็นเทคนิคในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ประกอบดว้ย 

DPU



301 

 1.  จุดแข็ง (Strength) เป็นปัจจยัช่วยให้องคก์รบรรลุเป้าหมายจุดแข็งของโรงเรียนทั้ง 
8 โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพ มี 10 ประการ     
  S1 ผูบ้ริหารใชร้ะบบกระจายอ านาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม(8) 
  S2 ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีแก่ครู(8) 
  S3 ผูบ้ริหารจดัอบรมครูอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง(8) 
  S4 ผูบ้ริหารจดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบ O-NET(8) 
  S5 ผูบ้ริหารจดัหาส่ือการสอนท่ีทนัสมยั(8) 
  S6 ผูบ้ริหารส่งเสริมการศึกษาต่อ(8) 
  S7 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย(8) 
  S8 ผูบ้ริหารมีนโยบายปลูกฝังคุณธรรม ความดี  มีวนิยั (8) 
  S9 ครูอาจารยภ์าษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้  คิดวเิคราะห์ (8)       
  S10  ผูบ้ริหารจดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอยา่งเพียงพอ (8) 
 2.  จุดอ่อน (Weakness)  เป็นลกัษณะท่ีตอ้งแกไ้ข   
  W1 นกัเรียนเรียนแลว้ไม่ทบทวน อ่อนดา้นการคิดวเิคราะห์และการจบัใจความ (6) 
  W2 ผูบ้ริหารไม่รักษาเกณฑม์าตรฐานในการรับนกัเรียนเขา้เรียน (3)   
 3.  โอกาส (Opportunity) เป็นสถานการณ์ซ่ึงมีศกัยภาพเป็นข้อได้เปรียบช่วยให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย 
  O1  นกัเรียนผา่นการสอบคดัเลือก มีสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร สาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร เตรียมอุดมศึกษา สตรีวทิยา ราชินีบน (5) 
  O2 สมาคม มูลนิธิท่ีเก่ียวข้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือโรงเรียน มีสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เตรียมอุดมศึกษา  สตรีวิทยา ราชินีบน 
สตรีวดัระฆงั ศึกษานารีและสายปัญญา (8) 
  O3 ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร สาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เตรียมอุดมศึกษา สตรีวิทยา ราชินีบน สตรีวดัระฆงั ศึกษานารีและ
สายปัญญา (8) 
  O4 สถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือด้านวิทยากร
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       
เตรียมอุดมศึกษา สตรีวทิยา ราชินีบน (8)   
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 4.  อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Treat)  เป็นปัญหาวกิฤตขององคก์ร  
  T1  การอบรมแบบตามใจท าให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ สั่งการบา้นก็ไม่ท า  
งานไม่ส่งนกัเรียนมีความรับผดิชอบ ร้อยละ 80 ไดแ้ก่ ศึกษานารีสายปัญญา สตรีวดัระฆงั (3) 
  T2 นกัเรียนสนใจภาษาไทยนอ้ยลงเพราะบางคณะ บางสาขาไม่ตอ้งสอบภาษาไทย
ครูจึงตอ้งกวดขนั (5) 
 ทั้งน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ช่วยให้ผูบ้ริหาร
ไดท้ราบสถานการณ์ขององคก์รวา่มีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) ในการพฒันา และ
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคหรือภยัคุกคาม (Threat) ต่อการพฒันาการด าเนินการขององคก์รโดยรวมทั้งได้
ทราบสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อน าข้อมูลจากการ
วเิคราะห์ องคก์รน้ีไปวางแผนกลยทุธ์ท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อรับมือกบัอุปสรรคและสร้างความ
เขม้แข็งและขจดัขอ้ด้อยขององค์กร นอกจากน้ี จ  าเป็นตอ้งวินิจฉัยองค์กรเพื่อจะได้เขา้ใจสภาพ
องคก์รในปัจจุบนัวา่ต่างจากสภาพองคก์รในอนาคตท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร   
 ผลการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis โรงเรียนท่ีบริหารการสอนภาษาไทยอยา่งมี
คุณภาพทั้ง 8 โรงเรียน ซ่ึงมีทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั (ทั้งสาธิตมหาวิทยาลยั และสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั) โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ผลการศึกษา พบวา่   
 1.  จุดร่วมในการพฒันาระหวา่ง โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดั สพฐ. โรงเรียน
เอกชน  และ3)โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยั เป็น 3 ประสาน มี 10 ประการ คือ จุดแข็ง  (Strength 
= S) ไดแ้ก่ S1-S10   
  S1 ผูบ้ริหารใชร้ะบบกระจายอ านาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  S2 ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดี 
  S3 ผูบ้ริหารจดัอบรมครูอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  S4 ผูบ้ริหารจดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบ O-NET 
  S5 ผูบ้ริหารจดัหาส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
  S6 ผูบ้ริหารส่งเสริมการศึกษาต่อ 
  S7 ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 
  S8 ผูบ้ริหารมีนโยบายปลูกฝังคุณธรรม ท าความดี มีวนิยั 
  S9 ครูอาจารยภ์าษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้ คิดวเิคราะห์ 
  S10  ผูบ้ริหารจดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอยา่งเพียงพอ 

DPU



303 

 ดูรูปวงกลมซ้อนกนั 3วง วงท่ี 1 แทนโรงเรียนเอกชน วงท่ี 2 แทนโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยั วงท่ี 3 แทนโรงเรียนสังกดั สพฐ. ส่วนของวงกลมท่ีซ้อนทบักนัทั้ง 3 วง เป็นจุดร่วม
ของของโรงเรียนทั้ง 3 สังกดั 

 
 โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
 S1 ผูบ้ริหารใชร้ะบบกระจายอ านาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 S2 ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดี 
 S3 ผูบ้ริหารจดัอบรมครูอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 S4 ผูบ้ริหารจดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบ O-NET 
 S5 ผูบ้ริหารจดัหาส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
 S6 ผูบ้ริหารส่งเสริมการศึกษาต่อ 
 S7 ผูบ้ริหารก าหนดใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 
 S8 ผูบ้ริหารมีนโยบายปลูกฝังคุณธรรม ท าความดี มีวนิยั 
 S9 ครูอาจารยภ์าษาไทยน านกัเรียนคน้ควา้ คิดวเิคราะห์ 
 S10  ผูบ้ริหารจดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยอยา่งเพียงพอ 
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 2. จุดร่วมระหว่างโรงเรียนเอกชนกบัโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัรวมกนัเป็น 2 
ประสาน คือ ส่วนท่ีซอ้นทบักนัของวงกลม 2 วง  คือ 
  2.1 มีความยติุธรรม 
  2.2 การด าเนินการตดัสินใจฉับไว  เช่น โรงเรียนเอกชนเม่ือรับข่าวอบรมทาง
โรงเรียนจะสมคัรใหเ้รียบร้อย  ส่วนโรงเรียนสาธิตมีงบประมาณใหค้รูไปอบรมทุกปี   
  2.3 โรงเรียนเอกชนมีโบนสั  มีอาหารกลางวนัเล้ียงครู ส่วนโรงเรียนสาธิตมีทุนวิจยั
และทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 
  2.4 ปกครองในแนวนอน คือ ท างานกันด้วยความเอ้ืออาทรอย่างพี่อย่างน้อง  
บรรยากาศเป็นกนัเอง  อบอุ่น   
  2.5  มีความต่ืนตวั  และให้ความส าคญักับการพฒันาผลการสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูง เพราะในกลุ่มโรงเรียนเก่งมีโรงเรียนสาธิตกบัโรงเรียนเอกชนมากกวา่โรงเรียน
สังกดัสพฐ. 
  2.6 สอนแทนมีค่าตอบแทนชัว่โมงละ 100 บาท สอนเกิน 18 ชัว่โมง ให้ชัว่โมงละ 
150 บาท 
  2.7  ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการมีความมุ่งมัน่พฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ     
เพื่อเกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีสั่งสมมานาน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั        
มุ่งพฒันาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนตน้แบบ (ไพโรจน์ ดว้งวเิศษ, 2543) 
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 3. ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
  3.1  การด าเนินงานล่าช้า เม่ือรับเร่ืองอบรม สัมมนา ประกวดผลงานนวตักรรม  
มกัจะคัง่คา้งอยูต่ามโตะ๊ของแต่ละฝ่าย ท าใหส้มคัรไม่ทนัและออกค่าอบรมเอง 
  3.2  ปกครองแนวตั้ง มีแต่ค าสั่งใหป้ฏิบติั ขาดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง 
  3.3  ขาดความยติุธรรม   
  3.4  ความต่ืนตวัในการพฒันาผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นอ้ยกวา่ 
2 กลุ่มแรกเพราะจ านวนโรงเรียนสังกดั สพฐ. ติดอยูใ่นกลุ่มโรงเรียนเก่งนอ้ยมาก 
  หมายเหตุ โรงเรียนสังกดั สพฐ. แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีกระจายอ านาจเป็น
รูปธรรมคือ ให้หัวหน้าอาคารหรือหัวหน้าตึกทั้ ง 9 ท าหน้าท่ีเหมือนครูใหญ่  ปกครองเหมือน
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเป็นโรงเรียนท่ีรับนกัเรียนเก่งจาก
ต่างจงัหวดัเขา้มาเรียนส่วนโรงเรียนศึกษานารีมีการท าวิจยัผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูภาษาไทย
โดยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  3.5  ผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  และยงัขาดการจดัการท่ีดี    
  3.6 ไม่มีทุนการศึกษา ไม่มีทุนวจิยั 
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ตารางที ่5.1  สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม 
 

กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ ST 
1. บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 1. บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 
2. สมาคม มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งตั้งทุนสวสัดิการครู 2. ปรับเปล่ียนวธีิการสอนและการเก็บคะแนน 

ใชส่ื้อหลากหลาย ฝึกวเิคราะห์ข่าว 
3.  จดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบO-NET 3. อบรมความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน,

การใชส่ื้อทนัสมยั 
4. จดัหาส่ือทนัสมยั มีห้องปฏิบติัการพร้อม 4. จดัโครงการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนทนั

กนัและโครงการติวขอ้สอบ O-NET 
5. ส่งครูเขา้อบรมหรือศึกษาต่อใน

สถาบนัการศึกษา 
5. ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวินยั 

6. ใชก้ารวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน
ภาษาไทยโดยสถาบนัการศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือดา้นวทิยากร 

6. จดังบประมาณพฒันาภาษาไทยอยา่ง
เพียงพอ 

7. ปลูกฝังคุณธรรมความดี  มีวินยัโดยผูป้กครอง
มีส่วนร่วม 

7. ครูภาษาไทยมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

8. ครูน าคน้ควา้วเิคราะห์โดย ผูป้กครอง
สนบัสนุนบุตรหลานใหค้น้ควา้ดว้ย 

8.  ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการ
สอบคดัเลือก 

9. จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยให้
เพียงพอ 

9. ใชว้จิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 
 

กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ WT 
1. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 1. ทบทวนความรู้เดิมก่อนข้ึนความรู้ใหม่ใน

โครงการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนทนักนั 
2. ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ

คดัเลือก 
2. ออกแบบวธีิสอนและส่ือท่ีเหมาะกบัเร่ืองท่ี

สอน 
 3. ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการ

สอบคดัเลือก 
 

 

DPU



307 

ตารางที่ 5.2  จากกลยุทธ์ทั้งหมดสามารถก าหนดกลยุทธ์ย่อยของการบริหารเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพ่ือ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย 1) อบรมหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ         
O-NET 
2) อบรมการผลิตส่ือและการใชส่ื้อทนัสมยั 
3) อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย 
4) สร้างส่ิงแวดลอ้มเสริมความรู้ภาษาไทย เช่น จดันิทรรศการ 
จดัตอบปัญหา 
5) ส่งเสริมใหค้รูออกแบบแผนการสอนท่ีมีวิธีสอนและส่ือ
หลากหลาย มีบรรยากาศหรือแหล่งเรียนรู้เหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน 
6) จดัหาส่ือและวสัดุผลิตส่ือตามความประสงคข์องครู 

2. ใชวิ้จยัในชั้นเรียนพฒันาการ
สอน 

1) สนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน 
2) ใหค้รูส ารวจปัญหาการเรียนการสอนจากงานนกัเรียนและ
ส ารวจจากความคิดเห็นของนกัเรียน 
3) ผูบ้ริหารตรวจงานวิจยัในชั้นเรียน 
4) จดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียน 

3. จดัหลกัสูตรพฒันาผลการ
สอบ O-NET 

1) จดัอบรมเทคนิคการสอบ O-NET / ส่งครูเขา้อบรมเทคนิค
การสอบ O-NET 
2) เชิญอาจารยภ์ายนอกมาสอนติวขอ้สอบ O-NETโดยใหค้รู
ภาษาไทยมาช่วยดูแลนกัเรียนและสงัเกตการณ์สอนไปดว้ย 
3) พบขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจ
ถกูตอ้งทั้งทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 

4. ก ากบัติดตามผลงานครู 1) ใหค้รูรายงานการส ารวจปัญหาและการแกปั้ญหาการสอน
ทุกเดือน 
2) ใหร้ายงานความกา้วหนา้ในการพฒันาการสอนภาษาไทย 
ทุกเดือน 
3) น าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพฒันาการสอน
ภาษาไทย 
4) จดังบประมาณพฒันาครูภาษาไทยใหเ้พียงพอ 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพ่ือ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

5. ปลกูฝังคุณธรรม ความมีวินยั 
 

1) สร้างขวญัก าลงัใจใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทยและไม่ขาด
เรียนเลย 
2) ใหร้างวลัผูส้อบปฏิบติัในชัว่โมงเรียนไดค้ะแนนดีท่ีสุด ในแต่
ละคร้ัง 
3) ประกวดผูมี้มารยาทงามและใชภ้าษาไทยดีเด่นแต่ละภาคเรียน 
3) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมภาษาดีมีมารยาท      
ไม่ขาดเรียน 

6. วางเกณฑม์าตรฐานก่อนสอบ
คดัเลือก 

1) สร้างความมีคุณภาพของโรงเรียนตอ้งมีการสอบคดัเลือกและ
มีเกณฑม์าตรฐานในการรับนกัเรียนเขา้เรียน 
2) ประชาสมัพนัธ์เกณฑใ์นการรับนกัเรียนทั้งทางอินเตอร์เน็ต 
แผน่ป้าย แผน่พบั 
3) ใชป้ระชาสมัพนัธ์แบบปากต่อปากผา่นนกัเรียนและ
ผูป้กครอง 

7. ฝึกทกัษะการส่ือสารให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1) ฝึกทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ใหส้มัพนัธ์กนั
ในการสอนการใชภ้าษาและวรรณคดีอนัเป็นธรรมชาติการสอน
ภาษา 
2) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย 
3) โนม้นา้วใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าภาษาไทย  รักภาษาไทย        
ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงฝึกใหน้กัเรียนใชภ้าษาประจ าชาติใหถ้กูตอ้ง 
4) ออกแบบวิธีสอน ส่ือหลากหลาย น่าสนใจ 
5) ใชก้ารทวนซ ้าและแนะวิธีวิเคราะห์ภาษา วรรณกรรม 
วรรณคดี 

8. บริหารวิชาการแบบมี         
ส่วนร่วม 

1) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกวดขนัการเรียนและความ
ประพฤติ 
2) ผูบ้ริหารระดมสมองครูพฒันาการสอนภาษาไทย 
3) ผูบ้ริหารร่วมมือกบัครูและผูป้กครองจดักิจกรรมเสริมความรู้
ภาษาไทย 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั กลยทุธ์การบริหารเพ่ือ

พฒันาการสอนภาษาไทยฯ 
กลยทุธ์ยอ่ย 

9. สร้างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร 

1) จดัประกวดส่ือการสอนพร้อมสาธิตการสอน 
2) จดัประกวดงานวิจยัในชั้นเรียนแต่ละภาคเรียน 
3) ใหร้างวลัครูท่ีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการสอบ       
O-NET ดีข้ึน 
4) ใหร้างวลัครูท่ีใชก้ารวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน 
5) ขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในการจดัอบรมและศึกษาดูงาน  
6) การพฒันาภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาติจ าเป็นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากครูอาจารยทุ์กวิชา 
7) พฒันาครูใหมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

 
 เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ีศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ีโรงเรียนกลุ่มเก่งหรือกลุ่มท่ีได้คะแนนสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทยสูงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีพร้อมจะพฒันาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้ดียิ่งข้ึน เม่ือภาษาไทยแตกฉาน จบัใจความไดดี้ ยอ่มเป็นผลดีต่อการเรียนวิชาอ่ืน
ดว้ย โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสามารถน ากลยุทธ์ไปใชไ้ดท้ั้ง 9 กลยุทธ์ ส่วนโรงเรียนทัว่ไปสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ในโรงเรียนท่ีท่านบริหารอยู ่

 
5.3  อภิปรายผล 
 5.3.1 สภาพการบริหารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกลุ่ม
ทัว่ไปมีความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบว่า ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอาจารยภ์าษาไทยมีการปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัมาก แต่ความ 
ไม่สอดคลอ้งกนักบัคะแนนมาก พิจารณาจาก 
 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นรายขอ้ท่ีจดัเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหา
น้อยระหว่างผูอ้  านวยการกับครูภาษาไทยของโรงเรียนกลุ่มทัว่ไป พบว่า การท่ีผูอ้  านวยการมี
ความเห็นวา่มาก–มากท่ีสุด ในการปฏิบติังาน พบวา่ แบบสอบถาม 51 ขอ้นั้น ผูอ้  านวยการกบัครูมี
ความเห็นขดัแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกนัถึง 44 ขอ้ จดัล าดบัตรงกนัเพียง 7 ขอ้ ผูอ้  านวยการตอบปฏิบติั
ระดบัมาก 32 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.52-4.48) และตอบระดบัปฏิบติัมากท่ีสุดจ านวน 19 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 4.50-
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4.73) ส่วนครูภาษาไทยตอบปฏิบติัระดบัปานกลาง 7 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.14-3.41) ตอบปฏิบติัระดบัมาก
จ านวน 44 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.58-4.39) ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัของครูภาษาไทยค่าเฉล่ีย 3.87-4.25 มี
การปฏิบติัในระดบัมากทุกขอ้ แต่ความคิดเห็นจากครูทา้ยแบบสอบถามจะสอดคลอ้งกบัความท่ียงั
ขาดการสนบัสนุนการสอนภาษาไทยของหลายๆ โรงเรียน 
 2) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปเห็นว่าปฏิบติัระดบัมาก
ในแบบสอบถามจ านวน 43 ขอ้ (ค่าเฉล่ีย 3.69-4.49) เห็นว่าปฏิบติัระดบัปานกลาง 8 ขอ้ ผลการ
วิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนทัว่ไป ผูอ้  านวยการตอบระดบัมากถึงมากท่ีสุด หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย
และครูตอบปฏิบติัระดบัปานกลางถึงระดบัมาก   
 ดงันั้น ภาพรวมของผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทยเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบการจดัล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยจะเห็นชัดเจนว่าขัดแย้งกัน ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นท้าย
แบบสอบถาม เห็นไดช้ดัเจนวา่กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปยงัให้ความส าคญักบัวิชาภาษาไทยนอ้ย ยงัขาด
การอบรมเทคนิคการสอน ยงัขาดวสัดุผลิตส่ือการสอน ส้ินหวงัถึงขนาดจะขอให้ชุมนุมภาษาไทย
จัดอบรมเทคนิคการสอนให้ และขาดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซ่ึงสรุป
แบบสอบถามปลายเปิด สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญักบักลุ่มสาระภาษาไทย ใหค้วามส าคญักบัภาษาไทยนอ้ย 
ผูบ้ริหารควรสนับสนุนในเร่ือง การใช้ภาษาไทย หลกัภาษาไทย วรรณคดี ให้นกัเรียนเห็นคุณค่า 
โดยให้ครูจดันิทรรศการเก่ียวกบัเกร็ดความรู้ ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการ
สอนวชิาภาษาไทยใหม้ากข้ึน เนน้อาเซียนศึกษามากกวา่การสอนภาษาไทย โรงเรียนมุ่งเนน้อาเซียน
เป็นหลกัจนลืมวฒันธรรมไทยและภาษาไทย” (วดัพุทธบูชา ราชินีบูรณะ สตรีศรีสุริโยทยั วดัพุทธ
บูชา พระปฐมวิทยาลยั บวรนิเวศ) แสดงถึง การไม่เห็นความส าคญัของภาษาประจ าชาติท่ีนกัเรียน
ตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ เป็นสาเหตุการเรียนวชิาอ่ืนไม่ไดผ้ลไปดว้ย   
 2.  ขาดขวญัก าลงัใจ (วดัพุทธบูชา) แสดงถึงการขาดการสนบัสนุนเสริมแรงในการ
ท างาน   
 3.  ควรจดัใหมี้การอบรมการวจิยัในชั้นเรียนแก่ครูท่ีบรรจุใหม่เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
(ฉวางรัชดา) แสดงวา่ ขาดการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน  และขาดการใชก้ารวิจยัมาพฒันาการ
สอนภาษาไทย 
 4.  ควรท านโยบายพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งระยะสั้น ระยะยาว (ผดุงนารี)
แสดงวา่ขาดการวางแผนพฒันาครู 
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 5.  ครูภาษาไทยควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (ผดุงนารี) แสดงว่าขาดการ
บริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
 6.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรอุทิศและทุ่มเทต่อการบริหารวิชาการ (สตรีพงังา) แสดงว่า
ผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ขาดความมุ่งมัน่ในการพฒันางานวิชาการอนัเป็นหวัใจของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน  
 7.  การสนบัสนุนในกลุ่มสาระภาษาไทยยงัน้อยอยู ่ เบิกเงินล าบาก ส่วนมากครูผูส้อน
ตอ้งควกักระเป๋าของตวัเองผลิตส่ือการสอน (สีกนัวฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ แสดงวา่ ขาดการบริการให้
ความสะดวกในการผลิตส่ือการสอนหรือขาดพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย 
 8.  บุคลากรมีนอ้ยแต่งานท่ีรับผดิชอบมีมาก ท าให้ท างานไม่เต็มท่ี (วิมุติยารามพิทยากร) 
แสดงวา่ การบริหารงานบุคคลไม่ดีเท่าท่ีควร 
 9.  ควรมีสมาคมครูภาษาไทยแห่งชาติ โดยรับสมาชิกครูผูส้อนภาษาไทยทุกระดบัเพื่อ
จดัประชุม (อบรม) และด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคพ์ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน (พิบูล
อุปถมัภ)์ แสดงวา่ครูตอ้งการการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยถึงกบัตอ้งการ
ให้สมาคมครูภาษาไทยจดัการอบรมเพราะโรงเรียนไม่จดัและไม่ส่งเขา้อบรม ขาดศรัทธาในการ
บริหารวชิาการ  
 การแสดงความคิดเห็นของครูท าให้เห็นชัดเจนว่า ค่าเฉล่ียท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนให้
คะแนนมากถึงมากท่ีสุดของโรงเรียนกลุ่มทั่วไปขัดแยง้กับการปฏิบัติจริงในมุมมองของครู
ภาษาไทยทั้งความคิดเห็นในแบบสอบถามและค าถามปลายเปิดทา้ยแบบสอบถาม 
 3)  การท่ีผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ครูภาษาไทยเห็นว่าล าดับแผนการสอนมี
ความส าคญั ล าดบั 1 เหมือนกนั  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยูล่  าดบั 2 ในกลุ่มโรงเรียน
ทัว่ไปแสดงว่า ผูอ้  านวยการมีวิสัยทศัน์เหมือนกบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และครูภาษาไทย ซ่ึงฮิคแมนและศิวะ (Hickman & Siva, 1984) “วิสัยทศัน์เป็น
การเดินทางดว้ยสมอง โดยสร้างสรรคอ์นาคตดว้ยการสร้างภาพจากขอ้เท็จจริง ความหวงั ความฝัน 
อนัตราย และโอกาสท่ีมีในปัจจุบนั”เบนนิสและนานุส (Bennis & Nanus, 1985) “วิสัยทศัน์ คือ 
ภาพลกัษณ์ทางสมองของความเป็นไปได ้และสภาพอนาคตท่ีพึงปรารถนา” ส่วน Manasse (1986) 
“วิสัยทัศน์ เป็นคุณภาพท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล เปรียบวิสัยทัศน์เหมือนกับ
มัคคุเทศก์ หรือแผนท่ีทางหลวง (road map) ท่ีจะน าไปสู่อนาคตท่ีดีกว่า”เซอร์จิโอวานนิ 
(Sergiovanni, 1987) “วสิัยทศัน์ คือ ภาพในใจซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีน าในการปฏิบติัและตดัสินใจ” Sheive
และ Schoenheit (1987) “วิสัยทศัน์เหมือนพิมพเ์ขียว (blueprint) ของสภาวะท่ีพึงปรารถนาซ่ึงเรา
ช่วยกนัท าเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในอนาคต”Kouzes และ Posner (1989) กล่าวว่า “วิสัยทศัน์ 
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หมายถึง หน้าต่างของโลกวนัพรุ่งน้ีท่ีมองเห็นภาพอนาคตท่ีพึงปรารถนาและมีความเป็นไปได้” 
Tregoe และคณะ “วสิัยทศัน์ คือ เคา้โครง หรือโครงร่าง (Framework) ท่ีเสนอทางเลือก และทิศทาง
ขององค์การ อันเป็นส่ิงท่ีองค์การต้องการจะเป็น”Licata, Teddlie และ Greenfield (1990) 
“วิสัยทศัน์เป็นความสามารถท่ีมองเห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยูก่บัส่ิงท่ีควรจะเป็น รวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายด าเนินการเพื่อบรรลุตามส่ิงท่ีควรจะเป็น” 
 4) ดา้นการศึกษาการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารและครูภาษาไทยดว้ยการศึกษาท่ีสูงข้ึน  
หรือการอบรมสัมมนาและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอช่วยให้วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
กวา้งข้ึนในการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทย พบวา่ โรงเรียน
กลุ่มท่ีคะแนนการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทร้อยละ 50ปริญญาเอกร้อยละ 8.3 ส่วนกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมีการศึกษาระดบัปริญญาโท
ร้อยละ 42 และปริญญาเอกร้อยละ 5   
 5) ในด้านการก ากับดูแลการสอนภาษาไทยอันเป็นหน้าท่ีหลักของผู ้บริหารนั้ น
ผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปกลบัมีความเห็นว่าปฏิบติัอยู่ในล าดบัท่ี 8 จาก 11 ประเด็น ซ่ึง    
รอบบินส์และเคาน์เตอร์ (Robbins & Coulter อ้างถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547) กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารในทุกองคก์ารและทุกระดบัจะตอ้งมีหนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหาร 4 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นทา้ยแบบสอบถาม เห็นไดช้ดัเจนวา่กลุ่มโรงเรียนทัว่ไปยงัให้ความส าคญั
กบัวิชาภาษาไทยน้อย ยงัขาดการอบรมเทคนิคการสอน  ยงัขาดวสัดุผลิตส่ือการสอน ส้ินหวงัถึง
ขนาดจะขอให้ชุมนุมภาษาไทยจดัอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้แทน ส าคญักบัวิชาภาษาไทย
นอ้ย  ยงัขาดการอบรมเทคนิคการสอน  ยงัขาดวสัดุผลิตส่ือการสอน ถึงกบัจะขอใหชุ้มนุมภาษาไทย
จดัอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยใหแ้ทนท่ีจะรอผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให ้ดงักล่าวแลว้ 
 6) การบริหารงานในกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปมกัจะปกครองในแนวตั้ง มีแต่ค าสั่ง ขาดการ
บริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงบุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) กล่าวในเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบ
ทางการศึกษาท่ีสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า 
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูบ้ริหารเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงขวญัและก าลงัใจของครูไดดี้ยิ่งกวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัครูดว้ยกนั (Ellenberg, 1972, p.45 ) ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อขวญั
ก าลงัใจของครูมี  การบริหารทัว่ไป การอ านวยความสะดวก การจดัหาอุปกรณ์การสอน ความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Redefer, 1959, pp.59-62)  ภาระในการสอน  รวมทั้งปัจจยัพิจารณา
ความดีความชอบ (Knezevich, 1975, p.456) ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงมีขวญัและก าลงัใจสูงกว่าครูในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับต ่า (Anderson, 
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1953,pp.693-698) วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พบว่า มี 9 ปัจจยั ดงัน้ี 1) พฤติกรรม
ผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู   
5) ความพึงพอใจในการท างานของครู 6) การไดรั้บการสนบัสนุนของครู 7)  พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม 8) เจตนคติต่อสถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จุฑารัตน์ นิรันดร (2552) 
ศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงแบบมีแบบแผนของสถานศึกษา พบว่า องค์ประกอบการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 
องค์ประกอบ คือ 1) บทบาทของผูบ้ริหาร 2) การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 3) การวางกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหาร 4) การปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2550) ปัจจยัท่ีจ  าแนกการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) องค์ประกอบดา้นผูบ้ริหาร 2) องค์ประกอบดา้นครู  
3) องคป์ระกอบดา้นบริบทโรงเรียน 4) องคป์ระกอบดา้นความร่วมมือของชุมชน 5) องคป์ระกอบ
ดา้นกระบวนการบริหาร รอบบินส์และเคาน์เตอร์ (Robbins & Coulter) (อา้งถึงในวิรัช สงวนวงศ์
วาน, 2547) กล่าวว่า ผูบ้ริหารในทุกองค์การและทุกระดบัจะตอ้งมีหน้าท่ี 4 ประการ ไดแ้ก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
 ทิศนา แขมมณี (2544) กล่าวถึง ผลวิจยัองคป์ระกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จมี 6 ประการ 
 1.  ผูบ้ริหารท่ีเห็นความส าคญัของงานวิชาการ ตั้งใจพฒันาอย่างจริงใจเป็นรากฐาน
หลกัของการพฒันากลา้ตดัสินใจ  มีความสามารถทางการคิดแลว้น าความคิดลงสู่การปฏิบติั การมี
ส่วนร่วม  และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูบ้ริหารช่วยใหก้ารพฒันาโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 2.  กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและพฒันาการเรียนรู้  เป็นการปรับแนวคิดครูให้พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 
  2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอยา่งจริงจงั หลากหลายต่อเน่ือง เพราะความรู้ความ
เข้าใจท่ีกระจ่างส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแนวคิด และช่วยให้ครูอาจารย์เกิดความมัน่ใจท่ีจะน า
ความรู้ไปปฏิบติั 
  2.2  ส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการพฒันาเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการกระจายอ านาจ 
  2.3  การมีวตัถุประสงคเ์ป็นจุดร่วมในการพฒันาเพื่อน าแผนสู่การปฏิบติัในทิศทาง
เดียวกนั  ท าให้รู้สึกมีส่วนร่วมเกิดความผูกพนักบัการด าเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ร่วมกนัวางไว้
ยอ่มกา้วไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั 
  2.4  การนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร 
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 3.  การบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้อ้ือต่อการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนของครู 
 4.  ครูท่ีมีคุณสมบติัของการเป็นครู คือ พฒันาตนเอง เตรียมการสอน พฒันาการเรียนรู้
ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ผลการวจิยั พบวา่ สถานศึกษาใดมีครูท่ีมีคุณสมบติัเช่นน้ียอ่มมีแนวโนม้ของ
ความส าเร็จสูง และผลงานวิจยัยงัพบวา่ ครูท่ีมีการสอนท่ีดียอ่มเป็นครูท่ีพฒันาตนเองโดยเขา้อบรม 
น าความรู้จากการอบรมสัมมนามาพฒันาการสอนตามกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act)
เตรียมการสอน มีแผนการสอนท่ีจดัท าเอง 
 5.  นกัเรียนใฝ่รู้ 
 6.  การมีส่วนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน 
 นอกจากน้ี พสุ เตชะรินทร์ (2548) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้ น การใช้แนวคิดหรือการบริหารแบบเดิมๆย่อมไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จไดเ้หมือนในอดีต ผูบ้ริหารยุคใหม่จึงตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
การใชก้ลยทุธ์บริหารเป็นเคร่ืองมือจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็น 
 ผลการวิจยัจากการน าคะแนน O-NET ไปปรับเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอด
หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (จีแพกซ์) ซ่ึงสะท้อนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อตอบโจทย์
มาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กไทย พบวา่ มีโรงเรียนปล่อยเกรดถึง 1,224 โรงเรียน มกัเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางเกือบร้อยละ 50 ระดบัปกติ 121 โรงเรียน กดเกรด 1,238 โรงเรียน (มกัเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่) ผลการเสวนาเร่ือง ท าอย่างไรให้ผลสอบโอเน็ทสูงข้ึนนั้น ดร.สุทธิพงศ ์         
ยงคก์มล ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารศาสน์วเิทศ ร่มเกลา้ มีความเห็นวา่ “การเตรียมพร้อมกบัการสอบ
O-NET โรงเรียนไดน้ ามาดดัแปลงบางส่วน และไดน้ ามาเป็นส่วนหน่ึงในบทเรียนของเด็ก เพื่อให้
เด็กคุน้เคยกบัขอ้สอบ  และไดป้รับความคิดของตนเองให้เขา้กบัขอ้สอบมากท่ีสุด” (ทีมข่าวสังคม
ออนไลน์, 8 กนัยายน 2555)    
   ส่วนโรงเรียนกลุ่มเก่งหรือกลุ่มท่ีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงพบว่า  ด้าน
องค์ประกอบการบริหารสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย  องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย และองค์ประกอบกลยุทธ์ดา้นการวดัและการ
ประเมินการสอนภาษาไทย นั้น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วน อีก 3 ต าแหน่ง คือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูภาษาไทย
มีการปฏิบติัในระดบัมากใน 11 ประเด็นท่ีศึกษา   
 การบริหารจดัการแตกต่างกนัโดย โรงเรียนกลุ่มเก่งผูอ้  านวยการจดัล าดบัความคิดเห็น
ในการปฏิบติัในระดบัมากตามค่าเฉล่ียรวม ใน 11 ประเด็น ดงัน้ี 
 1.   การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย  
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 2.   การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 3.   การประเมินคุณภาพภายนอก   
 4.   แผนการสอนภาษาไทย   
 5.  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย  
 6.  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย   
 7.  การประเมินคุณภาพภายใน   
 8.  การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน   
 9.  การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
 10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
 จะเห็นวา่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มเก่งท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารท่ีดีโดยจดัล าดบัให้การก ากบั
ดูแลการสอนภาษาไทยเป็นอนัดบัแรก  แสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนภาษาไทยท่ี
นกัเรียนตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวชิาอ่ืนอยา่งจริงจงั 
 นอกจากน้ี ลกัษณะการบริหารวชิาการผา่นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับนโยบายมา
ปฏิบติัและดูแลครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  จะเห็นวา่ความมีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นไดจ้ากล าดบัค่าเฉล่ียรวมในการ
ปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
 1.  การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
 2.  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
 3.  แผนการสอนภาษาไทย(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 4.  การประเมินคุณภาพภายใน(ค่าเฉล่ีย 4.60)   
 5. การประเมินคุณภาพภายนอก(ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 6. การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน(ค่าเฉล่ีย4.50) 
 นอกจากมีการปฏิบัติในระดับมากใน 5 ประเด็นคือ การวิจัยเพื่อพฒันาการสอน
ภาษาไทย (ค่าเฉล่ีย 4.47) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทย (ค่าเฉล่ีย 4.47)  การ
ก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย (4.33) การสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.33) และการ
บริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 4.33) นับเป็นการบริหารงานแบบก้าวหน้าสู่การ
เปล่ียนแปลงการสอนภาษาไทยหรือกลยุทธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นทา้ยแบบสอบถามของกลุ่มโรงเรียนเก่ง 
 5.3.2  ผลการศึกษาองคป์ระกอบการบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย พบว่าความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัในการปฏิบติังานของโรงเรียนกลุ่มเก่งนั้น ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
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และครูภาษาไทยมีการปฏิบติัในระดบัมากทั้งดา้นการบริหารการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ การ
บริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย องคป์ระกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย และกลยุทธ์ดา้นการ
วดัและการประเมินการสอนภาษาไทย ซ่ึงความคิดเห็น แบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
ส่วน อีก 3 ต าแหน่ง คือ ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และครูอาจารยมี์การปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง-มาก จ านวน 31 ขอ้จากแบบสอบถาม 51 ขอ้   
 2) ทั้ง 4 ต าแหน่งเห็นวา่มีการปฏิบติัในระดบัมากตรงกนั 12 ขอ้ 
 3) ความคิดเห็นหลากหลายในแต่ละต าแหน่งต่างกนั บางขอ้ครูปฏิบติัมากท่ีสุดเป็นตน้ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มเก่งมีการปฏิบติัในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.54-4.20  เม่ือพิจารณา
แต่ละประเด็น พบวา่ ผูอ้  านวยการเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียรวม  ดงัน้ี 
 1.   การก ากับดูแลการสอนภาษาไทย เป็นการติดตามการสอนภาษาไทยโดย                      
1) ก าหนดใหค้รูภาษาไทยรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนทุกเดือน 2) ก าหนดให้ครูภาษาไทยพฒันา
นกัเรียนให้สามารถสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้ได้คะแนนสูงข้ึน 3) ให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์
จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรคในการสอนภาษาไทยมธัยมศึกษาตอนปลายแลว้น าผลการวิเคราะห์
มาวางแผนการสอนภาษาไทยให้ดี ข้ึน 4) ให้ปรับเปล่ียนแผนการสอนได้ตามสถานการณ์                    
5) ประเมินการสอนตามปฏิทินการปฏิบติังาน   
 2.   การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) มีแผนกลยุทธ์พฒันาครู
ภาษาไทย 2) ส่งเสริมครูศึกษาต่อเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 3) จดัอบรมครูวิเคราะห์หลกัสูตร 
วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์การประเมินของ สมศ. 4) อบรมเชิงปฏิบติัการท าโครงการ
สอนและแผนการสอน 5) ประเมินการสอนแล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงการการสอน
ภาษาไทย 
 3.   การประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการ
สอนภาษาไทยให้ตอบสนองสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 2) จดัทีมวิเคราะห์ขอ้สอบ 
O-NET วชิาภาษาไทย เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบดีข้ึน 3) ก าหนดให้ครูภาษาไทยน าการวิจยั
ในชั้นเรียนมาพฒันาการสอน     
 4.   แผนการสอนภาษาไทย ประกอบดว้ย 1) ครูภาษาไทยศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร
วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET 2) ครูภาษาไทยน าผลการวิจยัเก่ียวกับภาษาไทยมาพฒันาเน้ือหาให้
ทนัสมยั 3) ครูภาษาไทยเฉลยขอ้สอบ O-NET เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวขอ้สอบ 4) ครูภาษาไทย
ทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะสอนเพื่อเช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 5) ครูภาษาไทยใช้
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หลกัสูตรแกนกลาง แนวขอ้สอบ O-NET และเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. มาก าหนดหลกัสูตรของ
โรงเรียน 
 5.  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทยประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารมีแผน
กลยทุธ์ในการพฒันาการสอนภาษาไทย 2) ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้ปฏิทินส ารวจความตอ้งการผลิตส่ือ  
และจัดหาวสัดุตามความต้องการของครู 3)  ผู ้บริหารระดมสมองครูช่วยกันวางแผนกลยุทธ์
พฒันาการสอนภาษาไทย 4) ผูบ้ริหารให้ครูน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบติัตามปฏิทินการปฏิบติังาน
พร้อมก าหนดตวัช้ีวดั 5) ผูบ้ริหารมีปฏิทินประเมินกลยทุธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 
 ส าหรับการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทยตรงกบัการบริหารงาน
บริการตามการจดัการแบบ PML คือวางแผนให้ความสะดวก จดัการให้ความสะดวกและเป็นผูน้ า
ในการใหค้วามสะดวกแก่ครูอาจารย ์
 6.  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทยประกอบดว้ย 1) ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาใน
การสอนและหาวธีิแกปั้ญหารายวิชาท่ีสอน 2) ครูภาษาไทยรายงานการส ารวจปัญหา การแกปั้ญหา
การสอนภาษาไทยส่งผูบ้ริหารทุกเดือน 3) ครูภาษาไทยแนะกลวธีิเรียนรู้ดว้ยตนเองและวิธีเลือกอ่าน
หนังสือท่ีเช่ือถือได้ 4) ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาการเรียนของนักเรียนเพื่อน ามาวางแผนการ
แกปั้ญหาให้ตรงประเด็น 5) ครูภาษาไทยให้นกัเรียนรายงานผลการเรียนแต่ละเร่ืองถึงขอ้คิดหรือ
ประโยชน์ท่ีไดเ้พื่อสะทอ้นความคิด ความเขา้ใจและวดัทกัษะการเขียน 
 7.  การประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย 1) ครูภาษาไทยน านักเรียนคน้ควา้เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ 2) ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน 3) เม่ือครูภาษาไทย
อธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจเม่ือพบขอ้บกพร่อง 4) ครูภาษาไทยประเมินผลการเรียนทั้งการฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียนท่ีสัมพนัธ์กบัการคิดวิเคราะห์ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค 5) ครูภาษาไทย
จดัประเมินภายในอยา่งเป็นระบบตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
 8.  การสนับสนุนเสริมแรงในการท างาน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหารสนับสนุนด้าน
การเงินและอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการสอนภาษาไทย 2) ผูบ้ริหารจดัอบรมวิจยัในชั้นเรียนและ
ตรวจรายงานการวิจยั 3) ผูบ้ริหารจดัให้มีรางวลัเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยท่ีพฒันานกัเรียนให้มีผล
การสอบ  O-NET สูงข้ึน 4) ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดันิทรรศการหมุนเวียนทุกเดือนเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย 5) ผูบ้ริหารส่งเสริมการประกวดทกัษะการใช้
ภาษาไทย การแสดงความคิดสร้างสรรค ์
 9.  การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหารให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและประเมินกลยทุธ์ 2) ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูภาษาไทยสร้างนวตักรรมและ
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เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 3) ผูบ้ริหารมีงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรม
ภาษาไทยทั้งภาคเรียนท่ี 1-2 4) ผูบ้ริหารใหร้างวลัครูท่ีใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน 
 10. การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทยประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหาร
วางแผนกลยุทธ์พฒันาการสอนภาษาไทย 2) ผูบ้ริหารท าความเขา้ใจในการก าหนดเป้าหมายและ
หนา้ท่ีในการพฒันาการสอนภาษาไทย 3) ผูบ้ริหารก าหนดใหอ้บรมครูทุกเดือน 4) ผูบ้ริหารส่งเสริม
สนบัสนุนให้จดันิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทยตลอดปี 5) ผูบ้ริหารจดั
ประกวดนวตักรรมการสอนภาษาไทย 
 11. การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้
จัดแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยในห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องสมุดโรงเรียน                   
2) ผู ้บริหารจัดอบรมวิจัยในชั้ นเรียนแก่ครูภาษาไทยและตรวจรายงานการวิจัยในชั้ นเรียน                     
3) ผูบ้ริหารจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในแต่ละภาคเรียน                    
4) ผูบ้ริหารจดังบประมาณสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 ทั้งน้ี แบบสอบถามเป็นของฝ่ายบริหาร 33 ขอ้ ใน 7 ประเด็น  
 ในส่วนแรก คือ องคป์ระกอบการบริหารเพื่อการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 
 1. การบริหารการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 
  1) การพฒันาความรู้ ทกัษะ เทคนิคการสอน 
  2) การก ากบัดูแลการสอนภาษาไทย 
  3) การใหก้ารสนบัสนุนเสริมแรงในการท างาน 
  4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 2.  การบริหารเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
  1) การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาษาไทย 
  2) การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
  3) การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 ส่วนท่ีสอง กลยทุธ์การสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพ 18 ขอ้ ใน 4 ประเด็น 
 3.  องคป์ระกอบกลยทุธ์การสอนภาษาไทย 
  1) แผนการสอนภาษาไทย 
  2) การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
 4.  กลยทุธ์การวดัและการประเมินเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 
  1) การประเมินคุณภาพภายใน 
  2) การประเมินคุณภาพภายนอก 
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 5.3.3 ผลการวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ SWOT  และท า TOWS Matrix นั้น ไดก้ลยุทธ์ 4 กลุ่ม
ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 5.3  สรุปกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่ม 
 

กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ ST 
1.  บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 1.  บริหารแบบมีส่วนร่วมกบัครูและผูป้กครอง 
2.  สมาคม มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งตั้งทุนสวสัดิการครู (มกั
เป็นโรงเรียนท่ีก่อตั้งมานานเกิน 50-100 ปี) 

2.  ปรับเปล่ียนวิธีการสอนและการเกบ็คะแนน ใช้
ส่ือหลากหลาย ฝึกวิเคราะห์ข่าว 

3.  จดัหลกัสูตรพฒันาผลการสอบO-NET 3.  อบรมความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอน การใช้
ส่ือทนัสมยั 

4.  จดัหาส่ือทนัสมยั มีห้องปฏิบติัการพร้อม 4.  จดัโครงการช่วยเหลือนกัเรียนให้เรียนทนักนั
และโครงการติวขอ้สอบ O-NET 

5.  ส่งครูเขา้อบรมหรือศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา 5.  ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวินยั 
6.  ใชก้ารวิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย
โดยสถาบนัการศึกษาให้ความร่วมมือดา้นวิทยากร 

6.  จดังบประมาณพฒันาภาษาไทยอยา่งเพียงพอ 

7.  ปลูกฝังคุณธรรมความดี มีวินยัโดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วม 

7.  ครูภาษาไทยมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

8.  ครูน าคน้ควา้วิเคราะห์โดย ผูป้กครองสนบัสนุน
บุตรหลานให้คน้ควา้ดว้ย 

8.  ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 

9.  จดังบประมาณพฒันาการสอนภาษาไทยให้
เพียงพอ 

9.  ใชว้ิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 

กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ WT 
1.  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 1.  ทบทวนความรู้เดิมก่อนข้ึนความรู้ใหม่ใน

โครงการช่วยเหลือนกัเรียนให้เรียนทนักนั 
2.  ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 

2.  ออกแบบวิธีสอนและส่ือท่ีเหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน 

 3.  ผูบ้ริหารวางเกณฑม์าตรฐานและจดัการสอบ
คดัเลือก 
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 จะเห็นวา่ จากกราฟแสดงใหเ้ห็นวา่กลยทุธ์ทั้ง 4 กลุ่มเป็นผลจากการสัมภาษณ์โรงเรียน
กลุ่มเก่ง แสดงให้เห็นว่า แมเ้ป็นโรงเรียนกลุ่มเก่งแต่ก็ยงัมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขเช่นเดียวกนั ฉะนั้น  
โรงเรียนกลุ่มทัว่ไปก็สามารถพฒันาคุณภาพการบริหารการสอนภาษาไทยได ้เพียงแต่มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันา บริหารแบบมีส่วนร่วม  และครูภาษาไทยเนน้เน้ือหาและวิธีสอนท่ีน่าสนใจ ส่ือผลิตจาก
วสัดุในทอ้งถ่ินหรือวสัดุเหลือใชก้็ได ้
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ภาษาไทยสามารถน ากลยุทธ์หรือวิธีการไป
ประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนตามหลกั Benchmarking (2541)           
อนัเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) จาก
องคก์รอ่ืนภายใตก้ติกาสากล โดยศึกษาจากประสบการณ์ตรงจากองค์กรอ่ืนแลว้น ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม จะช่วยประหยดัเวลาและเป็นเส้นทางลดัสู่ความเป็นเลิศ อนัเป็นการศึกษาจากผูท่ี้
ปฏิบติัไดดี้ท่ีสุด ศึกษาวธีิปฏิบติัโดยท าความเขา้ใจกระบวนการและวิธีปฏิบติัเพื่อผลกัดนัให้เกิดผล
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การปฏิบติัการท่ีดี  เป็นการเลือกสรรและน าวธีิการปฏิบติัมาปรับใชใ้หเ้หมาะกบัโรงเรียนของตนใน
เชิงสร้างสรรค ์
 เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ีศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ีโรงเรียนกลุ่มเก่งหรือกลุ่มท่ีได้คะแนนสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีพร้อมจะพฒันาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้ดียิ่งข้ึน เม่ือภาษาไทยแตกฉาน จบัใจความไดดี้ ยอ่มเป็นผลดีต่อการเรียนวิชาอ่ืน
ดว้ย โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสามารถน ากลยุทธ์ไปใชไ้ดท้ั้ง 9 กลยุทธ์ ส่วนโรงเรียนทัว่ไปสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ในโรงเรียนท่ีท่านบริหารอยู ่
 กลยุทธ์ท่ีทุกโรงเรียนท าไดคื้อ 1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย 2. บริหารวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 3. ก ากบัติดตามผลงานครู 4. ใชว้ิจยัในชั้นเรียนพฒันาการสอนภาษาไทย 5. วางเกณฑ์
มาตรฐานก่อนสอบคดัเลือก 6. พฒันาการสอนตามแนวขอ้สอบ O-NET 7. ฝึกทกัษะการส่ือสารให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 8. ปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินยั 9. สร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียน 
แปลงทั้งองคก์ร 
 วธีิการน ากลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ไปใช้ 
 1. วางแผนพฒันาครูภาษาไทย   
  1) จดัโครงการอบรมหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET โดย
มอบหมายให้รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ ถ้าเป็นโรงเรียนท่ีขาดแคลนอาจร่วมมือกบั
โรงเรียนประจ าจงัหวดั โรงเรียนเอกชน สถานศึกษาใกลเ้คียง มหาวทิยาลยั ในการเชิญวทิยากร 
  2) จดัโครงการอบรมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือทนัสมยัถ้าไม่สามารถจดัหาส่ือ
ทนัสมยัไดก้็ออกแบบส่ืออ่ืนแทนเพราะวสัดุในทอ้งถ่ินก็สามารถออกแบบส่ือได ้โครงการน้ีให้รอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการรับผดิชอบ 
  3) จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยผู ้อ  านวยการรับผิดชอบ
ประสานงานหาวทิยากรเช่ียวชาญมาอบรมครู  ซ่ึงควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  4) จดัโครงการสร้างส่ิงแวดล้อมเสริมความรู้ภาษาไทย เช่น จดันิทรรศการ จดั
ตอบปัญหาโดยใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผิดชอบ 
  5) จัดโครงการส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการสอนท่ีมีวิ ธีสอนและส่ือ
หลากหลาย  มีบรรยากาศหรือแหล่งเรียนรู้เหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน ผูอ้  านวยการรับผิดชอบโครงการ
ตรวจและใหค้ะแนนประกอบการพิจารณาความดีความชอบ   
  6) จดัโครงการจดัหาส่ือและวสัดุผลิตส่ือตามความประสงค์ของครูมอบหมายให้
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการรับผดิชอบ 
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 2. บริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม 
  1) จดัโครงการเครือข่ายผูป้กครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกวดขนัการเรียนและ
ความประพฤติมอบหมายใหร้องฝ่ายกิจการนกัเรียนรับผดิชอบร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  2) จดัโครงการระดมสมองครูพฒันาการสอนภาษาไทย  ผูอ้  านวยการร่วมมือกบั
ครูภาษาไทย 
  3) จัดโครงการครูกับผู ้ปกครองร่วมจัด กิจกรรมเสริมความ รู้ภาษาไทย                       
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการกบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนร่วมกนัรับผิดชอบ 
 3. ก ากบัติดตามผลงานครู ผูอ้  านวยการรับผดิชอบ 
  1) ใหค้รูรายงานการส ารวจปัญหาและการแกปั้ญหาการสอนทุกเดือน 
  2) ใหร้ายงานความกา้วหนา้ในการพฒันาการสอนภาษาไทยทุกเดือน 
  3) น าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพฒันาการสอนภาษาไทย 
  4) จดังบประมาณพฒันาครูภาษาไทยใหเ้พียงพอ (กรณีน้ีโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ออกแบบการพฒันาท่ีใชง้บประมาณท่ีมีอยูใ่ห้ไดป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินผลิต
ส่ือ ขอรางวลัท่ีจะให้ครูและนกัเรียนจากหน่วยงานเอกชนหรือนกัการเมืองในเขตท่ีโรงเรียนตั้งอยู่
มาช่วย  หรือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพจดัท างานฝีมือเป็นรางวลั เช่น ผา้บาติค  
เป็นตน้) 
 4. ใชว้จิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน  ผูอ้  านวยการจดัโครงการประกวดงานวิจยัในชั้น
เรียน  โดยผูอ้  านวยการกบัรองผูอ้  านวยการร่วมรับผดิชอบ 
 5. วางเกณฑม์าตรฐานก่อนสอบคดัเลือก ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและคณะครูทุก
คนประชุมร่วมกนัใน “โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน” เพื่อร่วมวางเกณฑ์
มาตรฐานก่อนสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนทั้งมธัยมตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพน าผลการประชุมประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์และแผน่พบั   
 6. พฒันาการสอนตามแนวขอ้สอบ O-NET 
  1) จดัโครงการอบรมเทคนิคการสอบ O-NET / ส่งครูเขา้อบรมเทคนิคการสอบ           
O-NET โดยรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการร่วมกนัรับผดิชอบ 
  2) จดัโครงการติวขอ้สอบ O-NET โดยเชิญอาจารยภ์ายนอกมาสอนติวขอ้สอบ  
O-NET โดยให้ครูภาษาไทยมาช่วยดูแลนกัเรียนและสังเกตการสอนหลงัเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย ์ 
โดยใหร้องผูอ้  านวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมกนัรับผดิชอบอาจถ่ายเอกสารคู่มือการสอบ O-NET และเฉลย
ขอ้สอบ O-NET มาช่วยครูภาษาไทยอีกทางหน่ึง หรือจดัโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกบั
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โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือน าครูไปดูงานโรงเรียนสาธิตและขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัท่ีอยู่
ใกลท่ี้สุด 
 7.  ฝึกทกัษะการส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 จดัโครงการน้ีให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผดิชอบ 
  1) จดัโครงการฝึกทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน คิด วเิคราะห์ให้สัมพนัธ์กนัในการ
สอนการใชภ้าษาและวรรณคดีอนัเป็นธรรมชาติการสอนภาษา 
  2) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย 
  3) โนม้นา้วให้นกัเรียนเห็นคุณค่าภาษาไทย  รักภาษาไทย ท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงฝึก
ใหน้กัเรียนใชภ้าษาประจ าชาติใหถู้กตอ้ง 
  4) ถา้พบนกัเรียนประสมอกัษรไม่ได้ครูภาษาไทยท่ีสอนชั้นนั้นตอ้งรับผิดชอบ
รายงานปัญหา และรายงานผลการพฒันาการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์ 
 8. ปลูกฝังคุณธรรม ความดี มีวนิยั 
  1) สร้างขวญัก าลงัใจใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทย 
  2) ใหร้างวลัผูส้อบปฏิบติัในชัว่โมงเรียนไดค้ะแนนดีท่ีสุดในแต่ละคร้ัง 
  3) ประกวดผูมี้มารยาทงาม และใชภ้าษาไทยท่ีดีในแต่ละภาคเรียน 
  4) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ “จดัโครงการภาษาดีมีมารยาทไม่ขาดเรียน” 
 9. สร้างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร  จดัโครงการน้ีเพื่อสร้างบรรยากาศการ
เปล่ียนแปลงทั้งโรงเรียน  ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการทุกฝ่ายรับผดิชอบร่วมกนั 
  1) จดัประกวดส่ือการสอนพร้อมสาธิตการสอน 
  2) จดัประกวดงานวจิยัในชั้นเรียนแต่ละภาคเรียน 
  3) ใหร้างวลัครูท่ีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลการสอบ O-NET ดีข้ึน 
  4) ใหร้างวลัครูท่ีใชก้ารวจิยัในชั้นเรียนพฒันาการสอน 
  5) ขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจดั
อบรมและศึกษาดูงาน  
  6) การพฒันาภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาติจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ครูอาจารยทุ์กวชิา 
     7) พฒันาครูใหมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 จะเห็นวา่กลยทุธ์ทั้ง 9 ขอ้น้ี ผูอ้  านวยการ อาจารยใ์หญ่ ครูใหญ่ น าไปประยุกตใ์ช ้ไดทุ้ก
โรงเรียนแต่ตอ้งบริหารจดัการใหป้รับปรุงการใชง้บประมาณใหใ้ชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่าท่ีสุด  
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 5.4.2 ขอ้ดีในการท า Benchmarking 
 1.   ช่วยลดระยะเวลาในการทดลองในการปฏิบติังาน 
 2.   ช่วยให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เม่ือได้แนวคิดอนัใช้เป็นแบบในการพฒันา ท าให้
องคก์รสนใจทกัษะ ความสามารถ ท่ีจ  าเป็นต่อการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 
 3.   เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยเรียนทางลดัใหก้า้วทนัองคก์รอ่ืน 
 5.4.3  ปัจจยัความส าเร็จในการท า Benchmarking 
 1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 2. การฝึกอบรมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ทีมงานเขา้ใจกระบวนการท า  Benchmarking 
ท่ีถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบ 
 3. ตอ้งเป็นความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
 4.   เนน้การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศโดยวางแผนการจดัการและติดตามผลงานท่ีดี 
 5.   ผูบ้ริหารตอ้งมุ่งมัน่ท า Benchmarking อยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาหน่วยงาน 
 6.   เกณฑก์ารเปรียบเทียบสมรรถนะตอ้งปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและควรปรับปรุง
กระบวนการ Benchmarking ระหวา่งการด าเนินการ (Plan, Do, Check, Act) เช่นกนั 
 5.4.4 การวิจยัเก่ียวกบัการบริหารการสอนภาษาไทยควรท าวิจยัทุกระดบัชั้นทั้งก่อนและหลงั
ปฏิรูปการศึกษา 
 5.4.5.   ด้านความยุติธรรมโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมีน้อยมากครู
ภาษาไทยจึงตอ้งเขม้แข็ง มีภาวะผูน้ า ค  านึงถึงผลประโยชน์ของนกัเรียน ความยุติธรรมจะเกิดข้ึน  
ถา้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและปกครองแนวนอน คือ ร่วมมือกนัท างานอย่างพี่อย่าง
นอ้ย  มีความเอ้ืออาทรต่อกนั ส่วนระบบโรงเรียนทัว่ไปมกัปกครองแนวตั้งมีแต่ค าสั่ง การกระจาย
อ านาจ  หรือการใหค้รูมีส่วนร่วมจึงมีนอ้ย 
 5.4.6 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลขวญัก าลงัใจครู มีการบริหารงานทัว่ไป การอ านวยความสะดวก การ
จดัหาอุปกรณ์การสอน ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Redefer, 1959, pp.59-62) ภาระใน
การสอน  รวมทั้งปัจจยัการพิจารณาความดีความชอบ  (Knezevich, 1975, p.456) ครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษาท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงให้ขวญัก าลังใจสูงกว่าครูในโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า (Anderson, 1953, pp.693-698) 
 5.4.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นจากแบบสอบถามระหว่างโรงเรียนกลุ่ม
คะแนนสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพหรือกลุ่ม
โรงเรียนเก่งมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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 1) โรงเ รียนท่ีจัดการศึกษามีคุณภาพซ่ึงมีคะแนนสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน                       
(O-NET) วิชาภาษาไทยสูงมีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่า ท าให้วิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษามี
ประสิทธิภาพกวา่ 
 2) การบริหารหรือการจดัการโรงเรียนท่ีจดัการศึกษามีคุณภาพหรือกลุ่มโรงเรียนเก่งมี
ทีมงานท่ีดี  ความร่วมมือร่วมใจในการท างานมีมากกวา่ 
 3) การวิจยัอย่ามองแต่เชิงปริมาณ ควรวิจยัเชิงคุณภาพหรือใช้วิชาการช่วยในการ
วเิคราะห์  เช่น  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มทัว่ไปจะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนกลุ่มเก่งแต่เม่ือเอาหลกัการบริหารหรือกลยุทธ์การบริหารมาพิจารณา พบว่า การบริหาร
จดัการกลุ่มโรงเรียนเก่งผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการก ากบัติดตามผลการปฏิบติังานเป็นอนัดบั
แรกในขณะท่ีผูอ้  านวยการกลุ่มโรงเรียนทัว่ไปให้ความส าคญักบัแผนการสอนอนัดบั 1 เหมือนกบั
ครูผูส้อนทัว่ไปแสดงถึงวิสัยทศัน์ท่ีค่อนข้างแคบ ส าหรับผูบ้ริหารผลการเปรียบเทียบดังกล่าว
สอดคลอ้งกบั รอบบินส์และเคาน์เตอร์ (อา้งถึงใน วิรัช สงวนวงศว์าน, 2547) กล่าววา่ ผูบ้ริหารใน
ทุกองคก์รตอ้งมีหนา้ท่ี วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม(Controlling) ซ่ึงพสุ เตชะรินทร์ (2548) กล่าวว่า กลยุทธ์และการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีดีนั้น
สามารถใช้เป็นเคร่ืองวดัความสามารถในการบริหารของผู ้บริหารได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2545) กล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัทั้ งในประเทศ
ตะวนัออกและประเทศตะวนัตก พบวา่ ความส าเร็จของหน่วยงานหรือความลม้เหลวของหน่วยงาน
ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 เป็นความสามารถของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งดงันั้น ผูบ้ริหารจึงเป็นปัจจยัความส าเร็จ (Success factor) ท่ีส าคญัของหน่วยงาน ทั้งน้ี 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (2548) กล่าวว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการ
วางแผนและมีกลยุทธ์การบริหาร มีภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์การท างานท่ีชดัเจน คิดกลยุทธ์เชิงรุก 
(Proactive) มีความมุ่งมัน่ในการสร้างภาพใหม่ขององค์กร มีการส่ือสารเพื่อให้บุคลากรในองค์กร
เขา้ใจ มีการสนบัสนุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และโควีร์ (Covy, 2548) 
กล่าวว่า ผูน้  าท่ีดีควรมีความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แสดงความเป็นผูน้ าท่ีแฝงอยูใ่นตวัตนของเขาออกมา ผูน้ าเพียงแต่วางแนวคิดเท่านั้น คนระดบักลาง
ต่างหากท่ีมีการบริหารจดัการท่ีแทจ้ริง ผูน้  าท่ีดีจึงตอ้งส่งเสริมศกัยภาพของบุคคล กลุ่มผูร่้วมงาน 
และองค์กร สอดคล้องกบั ปีเตอร์ เฟลมิง (Peter Fleming) ท่ีกล่าวว่า การจดัการระดบักลางใน
โรงเรียนเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถสร้างความเป็นเลิศในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพ  และปีเตอร์ คลา้ก (Clarke, 1998) กล่าวว่า โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จตอ้งมี
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ผูจ้ดัการระดบักลางท่ีรับผิดชอบทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงผูจ้ดัการระดบักลางนบัเป็น “ตวัจกัร
ส าคญั”ท่ีเขม้แขง็ของโรงเรียน     
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

เร่ืองกลยุทธ์การบริหารเพือ่พัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีส าหรับ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอาจารยภ์าษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
 2. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั กลยุทธ์การบริหารเพื่อ
พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีปรากฏในโรงเรียนท่ีท่าน
ปฏิบติังานอยู ่ซ่ึงค าตอบเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยทัว่ประเทศ 
 3. แบบสอบถามมี 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ องค์ประกอบการบริหารเพื่อพฒันา
คุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั  กลยุทธ์การสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยมธัยมปลาย
โรงเรียนของท่านยอ้นหลงัไป 5 ปี มีปัจจยัอะไรเป็นอุปสรรค จุดเด่น จุดดอ้ย และโอกาสท่ีดีในการ
พฒันาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนของท่าน 
 4. เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้
ดว้ย 
  ในโอกาสน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอาจารยภ์าษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
 
 
                     นางสาวกรรณานุช  ณ ถลาง 
                                                                    นกัศึกษาปริญญาเอกสาขาการจดัการการศึกษา 
        วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ขอ้ท่ี สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ชาย           หญิง 
2. อาย ุ

  นอ้ยกวา่  31  ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

4 สถานภาพ 
  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ครูภาษาไทย 

5. 
 
 

ประสบการณ์ในการบริหาร / สอนภาษาไทย 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี  
  6-10 ปี 
  มากกวา่ 10 ปี 
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องค์ประกอบการบริหารเพือ่พฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 
1.  องค์ประกอบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยประกอบด้วย  

     

1)  การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเทคนิคการสอนภาษาไทย      
1.1 ผูบ้ริหารมีการวางแผนท่ีใช้วิธีท่ีดีท่ีสุดในการ

พฒันาการสอนภาษาไทย  
     

1.2 ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจในการก าหนดเป้าหมาย  
และส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งน าไปปฏิบัติเพ่ือพฒันาการ
สอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

     

1.3 ผู ้บริหารก าหนดการอบรมครูภาษาไทยเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน   

     

1.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
พฒันาการสอนภาษาไทยโดยให้จัดนิทรรศการ
หมุนเวียนและจดักิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทย
ตลอดปี 

     

1.5 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการท่ีดีท่ีสุดเพื่อปรับปรุงการสอน
ภาษาไทยใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการ
สอนภาษาไทยโดยจัดประกวดนวตักรรมการ
สอนภาษาไทย 

     

2)  การก ากบัดูแลการจดัการสอนภาษาไทย      
2.1 ผูบ้ริหารก าหนดแผนระยะสั้นใน 5 เดือนแรกของ

แต่ละภาคเรียนให้ครูภาษาไทยส ารวจปัญหาใน
การเรียนการสอนภาษาไทย  หาวิธีแก้ปัญหาใน
รายวชิาท่ีตนรับผิดชอบโดยรายงานผลการวิจยัใน
ชั้นเรียนทุกเดือน 

     

2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดแผนระยะยาวโดยใชก้าร
วิจยัในชั้นเรียนมาพฒันาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณภาพ มีตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน  คือ  ต้องพฒันาให้
ผูเ้รียนสามารถสอบโอเน็ทภาษาไทยให้มีคะแนน
สูงข้ึน 
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องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 

2.3 โรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย โอกาส 
อุปสรรค ในการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทย
มธัยมศึกษาตอนปลายมาประกอบการวางแผนเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทยใหมี้คุณภาพมากข้ึน  

     

2.4 การน าแผนพฒันาการสอนภาษาไทยท่ีวางไวไ้ป
ปฏิบัติให้สามารถยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตาม
สถานการณ์เพ่ือให้สะดวกต่อการพฒันาการสอน
ภาษาไทย 

     

2.5 โรงเรียนมีการประเมินการสอนภาษาไทยตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน 

     

3)  การสนบัสนุนและการเสริมแรงในการท างาน      
3.1  โรงเรียนสนับสนุนดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนๆ เพื่อ 

ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
     

3.2  ผู ้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยอย่างชัดเจน  โดยจัดอบรมวิจัยในชั้ น
เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย  และ
ตรวจรายงานผลการวจิยัดว้ยตนเอง 

     

3.3  ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดย
ให้รางวลัแก่ครูอาจารย์ ผู ้จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยท่ีมีผลงานท่ีดี 

     

3.4  โรงเรียนส่งเสริมการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการ
เรียนรู้ภาษาไทย เช่น จดันิทรรศการหมุนเวียนทุก
เดือน 

     

3.5  โรงเรียนส่งเสริมการประกวดทกัษะการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้ง แสดงความคิดสร้างสรรค ์ เช่น การโตว้าที  
การแสดงละคร การวจิยั เป็นตน้ 

     

4)  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ      
4.1  โรงเรียนจดัท าแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

ครูภาษาไทยพฒันาให้ไดว้ิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอน
เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมินทั้ ง
ภายในโรงเรียนและการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้ง เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา สมศ.
และสทศ. 
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องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 

4.2  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ เพ่ือพฒันาความรู้            
ความสามารถในการสอนภาษาไทยให้บรรลุ            
วตัถุประสงค์ คือ ความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง
ของนกัเรียน 

     

4.3  ผูบ้ริหารก าหนดการจดัอบรมครูเพื่อพฒันาการท า    
แผนการสอนภาษาไทยท่ีน าผลการวิเคราะห์
หลกัสูตร วิเคราะห์ขอ้สอบโอเน็ท และใช้เกณฑ์
การประเมินของ สมศ.มาประกอบ 

     

4.4   การส่ง เสริมครูให้ ศึกษาหลักสูตร วิ เคราะห์
หลกัสูตร  และท าโครงการสอนและแผนการสอน
ภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ 

     

4.5  โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ยุติธรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  โดย
จดัขอ้มูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัเหตุการณ์ 

     

2.องค์ประกอบ การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาไทย 

     

1)  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการสอน
ภาษาไทย 

     

1.1  โรงเรียนใชก้ลยุทธ์การบริหารหรือวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
การบริหารเพื่อวางแผนพฒันาการสอนภาษาไทย
ใหดี้ข้ึน 

     

1.2  โรงเรียนให้หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทยส ารวจ            
ความต้อ งการวัส ดุผ ลิต ส่ือการสอนของค รู
ภาษาไทย รายบุคคลส่งหัวหน้าพสัดุก่อนปิดภาค
เรียน ดงันั้น วนัเปิดภาคเรียนให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
รับวสัดุอุปกรณ์ท าส่ือการสอนมาแจกครูพร้อม
รายงานผลการผลิตส่ือ และการใช้ส่ือการสอนท่ี
ผลิต 
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องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 

1.3  โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมในการระดมสมองใน
การหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาวางแผนพฒันาการสอน
ภาษาไทยแล้ว ร่ วมกันก าหนดลงในปฏิ ทิน
พฒันาการสอนภาษาไทย 

     

1.4  โรงเรียนน าแผนกลยทุธ์หรือแผนท่ีมีวิธีการท่ีดีลงสู่            
การปฏิบติัตามปฏิทินการเรียนการสอนภาษาไทย 
และก าหนดเวลาในการ ประเมินตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

     

1.5  โรงเรียนประเมินกลยทุธ์จากการน าแผนท่ีมีวิธีการ
ท่ีดีหรือน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อพฒันาการ
สอนภาษาไทย 

     

2)  กลยทุธ์การบริหารวชิาการแบบมีส่วนร่วม      
1.1  โรงเรียนจัดให้ร่วมวางแผนกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไป            

ปฏิบติั และประเมินกลยทุธ์โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 
     

1.2 โรงเรียนออกแบบระบบงานดา้นการสร้างนวตักรรม
และเทคโนโลยกีารพฒันาภาษาไทย   

     

1.3  โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมดา้นงบประมาณท่ีจะให ้           
ความสะดวกในการจดักิจกรรมภาษาไทยทั้งภาค
เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  

     

1.4  โรงเ รียนมีระบบการท างาน ท่ีดีครูผู ้สอนตาม           
แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  ปฏิบติังาน          
ระดบัปกติให ้1 ขั้นครูท่ีผลิตส่ือและพฒันาแผนการ
สอน  คือ ปฏิบติัระดบักา้วหนา้ ให ้1.5 ขั้น  และครู
ท่ี ใช้ก ารวิ จัย ในชั้ น เ รี ยนมาพัฒนาการสอน
ภาษาไทย  ผลิต ส่ือใชใ้นรายวชิาท่ีตนสอนตรงตาม
หลกัสูตร น าผลวจิยัเก่ียวกบัภาษาไทยพฒันาเน้ือหา
ท่ีสอนให้ทนัสมยั  และวิเคราะห์ขอ้สอบโอเน็ทมา
ประกอบการสอน จัด เ ป็นการปฏิบั ติ ระดับ
เปล่ียนแปลงให ้2 ขั้น    

     

1 . 5  โ ร ง เ รี ยน มีก า รประ เ มินผล  และป รับป รุ ง
กร ะบวนกา ร สอนภ าษ าไท ย โดยค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู ้เ รียน คือ ใช้กลวิธี ท่ี ดีหรือ      
กลยุทธ์ในการฝึกให้ผู ้เ รียนมีทักษะภาษาไทยท่ี
ถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 
3)  การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน      

1.1  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหจ้ดัแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาไทย
ในในหอ้งเรียน หนา้หอ้งเรียนและบริเวณโรงเรียน 

     

1.2  ผูบ้ริหารจดัอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียนแก่ครูและ           
ตรวจรายงานการวจิยัของครูภาษาไทยดว้ยตนเอง 

     

1.3  ผูบ้ริหารให้รางวลัครูภาษาไทยท่ีน าการวิจยัในชั้น
เรียนมาแกปั้ญหาการสอนภาษาไทยตลอด 5 เดือน
ของแต่ละภาคเรียน 

     

1.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมการสอน คิด วเิคราะห์ และคน้ควา้            
เพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย 

     

1.5  ผู ้บริหารเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีโดยสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อใหผู้เ้รียนใช้
แห ล่ ง เ รี ย น รู้ ส ร้ า ง ค ว าม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง จ า ก
ประสบการณ์ตรง 

     

 
กลยุทธ์การสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ

  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 
3.  องค์ประกอบกลยุทธ์การสอนภาษาไทย      
1)  แผนการสอนภาษาไทย      

1.1 ก่อนท าแผนการสอน ค รูภาษาไทยได้ศึกษา            
หลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง วิเคราะห์           
ขอ้สอบโอเน็ทแลว้จึงท าโครงการสอนภาษาไทยใน           
รายวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อน       

     

1.2  แผนการการสอนภาษาไทย จ าเป็นตอ้งมีจุดมุ่งหมาย           
ชดัเจน มี กิจกรรมการสอน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การ จดัการเรียนการสอน และมีส่ือท่ีเหมาะกบัเร่ือง
ท่ีสอนและมีเกณฑก์ารประเมินผลการเรียน 

     

1.3  ครูภาษาไทยน าผลการวิจัยเก่ียวกับภาษาไทยมา
พฒันาเน้ือหาท่ีสอนใหท้นัสมยัและเฉลยขอ้สอบโอ
เน็ทแต่ละปี เพ่ือใหน้กัเรียนกา้วหนา้ดา้นวชิาการ 
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องค์ประกอบ ระดบัการปฏบิัต ิ
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 

1.4  ครูภาษาไทยทบทวนความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี           
ก าลงัจะเรียนใหม่ เพ่ือเช่ือมความรู้เดิมกบัความรู้
ใหม่และเพื่อให้ปรับความรู้ของนกัเรียนให้ทนักนั
ก่อนข้ึนเร่ืองใหม่ 

     

1.5 หลักสูตรแกนกลาง แนวข้อสอบโอเน็ท  และ
มาตรฐานท่ี สมศ.ก าหนด ปรับให้ใชเ้ป็นหลกัสูตร
ของโรงเรียน  เพื่อใหพ้ร้อมรับการประเมินภายนอก 

     

2)  การวจิยัเพื่อพฒันาการสอนภาษาไทย      
2.1  ครูภาษาไทยฝึกทกัษะการส่งสาร  การรับสารทั้ง ฟัง           

พูด อ่าน เขียน ให้สามารถใช้ภาษาสุภาพพร้อม           
กิริยามารยาทท่ีอ่อนโยนเพราะภาษาเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรม 

     

2.2  ครูภาษาไทยฝึกทักษะภาษาไทยให้สัมพันธ์กับ          
กระบวนการคิด 

     

2.3  ครูภาษาไทยแนะกลวธีิในสร้างความรู้ภาษาไทยดว้ย           
ตนเอง  วิ ธี อ่ านหนัง สือ ท่ี เ ช่ือ ถือได้  เพื่ อ เ ป็น
แบบอย่างท่ีดี ให้ข้อคิดท่ีดี และนักเรียนสามารถ
น าไปอา้งอิงเชิงวชิาการได ้

     

2.4  ครูภาษาไทยเห็นความส าคญัของการสร้างความรู้           
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้งและรู้จริงอย่างแม่นย  า  ซ่ึงเป็น           
ประโยชน์แก่นักเ รียนมากกว่าการปล่อยเกรด  
เน่ืองจากมีการวจิยัโดยน าผลการสอบโอเน็ทมาแปร
เป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้และพบว่า  มีการ
ปล่อยเกรดมากกวา่ 1,000 โรงเรียน  การปล่อยเกรด
จึงมิใช่วธีิการท่ีสร้างสรรคส์ าหรับครูภาษาไทยและ
ครูทุกวชิา  

     

2.5  ครูภาษาไทยฝึกจบัใจความ ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ ฝึก           
ค้นคว้า  และ ฝึกวิจัย ,วิจ ารณ์  เพื่ อ ช่วยพัฒนา
พฤติกรรม การเรียนรู้อันเป็น ประโยชน์ต่อการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองแก่ผูเ้รียน 
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องคป์ระกอบ ระดบัการปฏิบติั 
  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เคย 

4.  กลยทุธ์ดา้นการวดัและการประเมินการสอนภาษาไทย      
1)  การประเมินคุณภาพภายใน      

1.1  ครูภาษาไทยจ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง            
น านกัเรียนคน้ควา้เพ่ือ เพ่ิมพนูความรู้  เม่ือนกัเรียน
ส่งงานก็พร้อมแจง้ผลการตรวจให้เร็วท่ีสุด  เพ่ือให ้          
นกัเรียนมีโอกาสแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

     

1.2  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวาง            
แผนการเรียน ช้ินงานท่ีต้องท า เป็นข้อตกลง มี           
จุดมุ่งหมาย มีก าหนดคุณภาพงานอยา่งชดัเจน  

     

1.3  เม่ือครูภาษาไทยอาจารยพ์บขอ้บกพร่องในการเรียน           
ของนกัเรียน ไดพ้ยายามสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง           
เป็นการปิดจุดอ่อนและเพ่ิมจุดแข็งเชิงวิชาการ           
แก่นกัเรียน 

     

1.4  ครูภาษาไทยจ าเป็นตอ้งสร้างความรู้เก่ียวกบั ระบบ           
เสียง  ระบบค า  และระบบประโยคในภาษาไทยแก่           
นักเรียนเป็นการสร้างความรู้เร่ืองภาษาอย่างเป็น
ระบบ 

     

1.5  มีการจัดการประเมินภายในอย่างเป็นระบบ และ 
เสริมความรู้ภาษาไทยให้เข้มแข็งตามหลักสูตร
ควบคู่กบัเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งสอบโอเน็ท  

     

2)  การประเมินคุณภาพภายนอก      
2.1  โรงเรียนจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางท่ีมี            

มาตรฐาน มีตวัช้ีวดัท่ีชัดเจนตามท่ีส านักทดสอบ
ทางการศึกษา (สทศ.) ก าหนด จึงจ าเป็นต้องจัด
อบรมเร่ืองหลกัสูตร  มาตรฐาน และตวัช้ีวดั 

     

2.2   โรงเ รียนจัดทีมวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ทวิชา
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจแนวขอ้สอบโอเน็ทดีข้ึน  

     

2.3  โรงเรียนตั้งรางวลัให้ครูภาษาไทยมธัยมศึกษาตอน            
ปลายท่ีพฒันาการสอนจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนดีข้ึน  และมีความรู้ความสามารถมาก
ข้ึน   
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2.4  โรงเรียนมอบหมายให้ครูภาษาไทยมธัยมศึกษา          
ตอนปลายปรับการเรียนเปล่ียนการสอนจากระดบั
กา้วหนา้สู่การปฏิบติัการสอนระดบัเปล่ียนแปลง 

     

2.5  โรงเรียนมุ่งพฒันาคุณภาพการสอนภาษาไทยให ้           
ตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา 
และสถานประกอบการ โดยฝึกทกัษะภาษาไทยให้
ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ส่ื อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบักาลเทศะ
และบุคคล 

     

 
ขอ้เสนอแนะ 
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดก้รุณาใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ครบทุกขอ้ 
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