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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากล
2) ประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม มีข้ นั ตอน การวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้ านวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ จานวน 692 คนได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่ ง ชั้น ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คนได้ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย
ได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนี PNIModified
การวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวิเคราะห์เนื้ อหา ระยะที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับ
สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากล ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ข องกลยุท ธ์
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา
และศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดยการจัดประชุมเชิงนโยบาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 16 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) กลยุท ธ์ก ารบริ ห ารงานวิช าการสาหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากลประกอบด้ว ย 5 กลยุท ธ์คือ
(1) ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล (2) สร้ างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่ เป็ นสากล (3) ยกระดับการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่ เป็ นสากล (4) ยกระดับการนิ เทศ
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะครู ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (5) เร่ งรัดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21โดยมี 10 กลยุทธ์รอง และ 29 วิธีดาเนิ นการ 2) ผลการประเมินกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์การ
บริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และมีความ
เป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ ส่ วนแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิน้ นั มี 4 แนวทางคือ (1) สถานศึกษา
ต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการเรี ยนรู ้ (2) การฝึ กอบรมบุคลากร (3) กาหนดรู ปแบบการนิเทศที่เหมาะสม และ (4)สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
คาสาคัญ : กลยุทธ์การบริ หาร งานวิชาการ สถานศึกษาเอกชน
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Abstract
This research aimed to: 1) develop academic administration strategies for private school in global context and 2) assess the
academic administration strategies for private school in global context. In addressing such objectives, it adopted mixed-method research
methodology. The study was divided into two phases. Phase I focused on developing academic administration strategies for private school
in global context. In this phase, the sample of survey respondents included 692 school directors, deputy directors and chiefs of academic
affairs chosen through stratified random sampling, and the sample of interviewees were five qualified experts selected through purposive
sampling. In collecting the data, a questionnaire and an interview were utilized. Subsequently, the collected data were analyzed through
statistical approaches as in frequency, percentage, means, standard deviations and PNI Modified, SWOT analysis, TOWS Matrix and content
analysis. In respect of Phase II, it involved validating the developed academic administration strategies for private school in global context
in terms of their accuracy, appropriateness, feasibility and usefulness through connoisseurship. The sample of informants were nine experts
selected through purposive sampling. The research instrument was an assessment form of strategy quality. Afterwards, the obtained data
were analyzed through statistical analysis including frequency, percentage, means and standard deviations, and content analysis. The study
then further examined the guidelines on practical applications of the developed strategies by arranging a policy seminar session in which
there were sixteen stakeholders as informants; the data on this matter were then analyzed with content analysis.
The research results showed that: 1) The academic administration strategies for private school in global context primarily
consisted of five following strategies: (1) elevating the development of school curriculum to international standard quality; (2) promoting
international excellence in student improvement-oriented instruction; (3) elevating international learning assessment for student
improvement; (4) elevating international educational supervision for promotion of teachers’ capacity for student improvement; and
(5) orienting to competency-based curriculum to suit students in the 21st century. These strategies also comprised of ten sub-strategies and
twenty-nine procedures. 2) As for the assessment of their quality, overall, the academic administration strategies for private school in global
context were found to be accurate, appropriate, feasible and useful at a highest level. In practical applications of these strategies, educational
institutions (1) should provide more resources in learning and (2) training, (3) have a well-established supervision system and (4) promote
the development of competency-based curriculum.
Keywords : Management strategies, Academic, Private school

บทนา
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ในด้า นความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะความก้า วหน้า ของ
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ความต้องการแรงงานที่มีทกั ษะ
แบบเก่าจะลดลง ตาแหน่งงานหลายประเภทจะถูกแทนที่ โดยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
คนทางานที่มีทกั ษะแบบใหม่เพิ่มขึ้น ในปั จจุบนั ทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทุ กๆด้านโดยใช้การศึ กษาและการเรี ย นรู ้ เป็ นยุทธศาสตร์ ส าคัญ ส าหรั บ ประเทศไทยมี ค วามคาดหวังอย่างสู งในการพัฒ นา
ประชาชนไทยเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจซึ่ งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว
อย่างทัว่ ถึงโดยผ่านการศึกษาและการเรี ยนรู ้เช่นกัน
ประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบทุนนิ ยมโลกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วเศรษฐกิ จพัฒนาเป็ นแบบอุตสาหกรรม
ที่เปิ ดรับการลงทุนค้าขายการเคลื่อนย้ายโดยเสรี ของทุน แรงงาน ฯลฯ คนเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเพิ่มขึ้นสภาพครอบครัวและวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงเป็ นแบบปั จเจกชนแข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันเพิ่มขึ้น มีปัญหาการจัดการทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ า พลังงาน อาหารการ
กิน ฯลฯ เพิ่มขึ้น เกิดปั ญหาทั้งในแง่ความขัดแย้งและต้องร่ วมมือกันทางานเพิ่มขึ้น มีประชากรผูส้ ู งวัยเพิ่มขึ้นและมีสัดส่ วนสู งใน
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10-15 ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยมี ปัญหาธรรมชาติสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะเดี ยวกันก็มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ ป็ นระบบเศรษฐกิ จ ที่ พ่ ึ ง พาความรู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง หมดนี้ เป็ นทั้ง การคุ ก คาม (Threats) และโอกาส
(Opportunities) ที่ประเทศไทยจะต้องเรี ยนรู ้ทาความเข้าใจ และหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ให้กา้ วทันโลกที่เปลี่ยนไป และกาลังเปลี่ยนตลอดเวลา[1]
ขณะที่สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ขอ้ เสนอในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวของระบบการศึกษาไทยและ
การสร้างการเรี ยนรู ้ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากกรณี ของประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งได้ริเริ่ ม
โครงการ Skills Future เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องแบบครบวงจร ขึ้นในช่วงปี 2014-2015 หนึ่ งในโครงการย่อย
ภายใต้ร่ม Skills Future คือ Skills Future Credit ที่จดั สรรเงิน 500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ แก่ชาวสิ งคโปร์ ที่อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพื่อใช้ลง
เรี ยนหลักสู ตรอบรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ชาวสิ งคโปร์ ยังสามารถใช้บริ การเว็บไซต์ MySkillsFuture เพื่อค้นหาหลักสู ตรอบรมต่าง ๆ
ที่สามารถใช้สิทธิอุดหนุนได้ ทาแบบทดสอบประเมินบุคลิกลักษณะของตนเอง และวางแผนเส้นทางอาชีพ และแผนการเรี ยนรู ้จาก
ข้อมูลสาขาอาชีพ และสมรรถนะที่จาเป็ นตามความสนใจของตัวเอง[2]นอกจากนี้ สถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทยเสนอเพิ่มเติม
อีกว่า เยาวชนจะต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อมกับงานที่ยงั ไม่มีในวันนี้ ใช้เทคโนโลยีที่ยงั ไม่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาที่วนั นี้ ยงั ไม่รู้ว่าคือ
อะไร การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจาเป็ นต้องพัฒนาคนรุ่ นใหม่ให้มีทกั ษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้ง ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และ
ความรู ้ (Knowledge) การจาความรู ้ จะมี ประโยชน์ลดลงเมื่ อเทคโนโลยีกา้ วเข้ามา สิ่ งสาคัญกว่าคื อทัศนคติ ใฝ่ เรี ยนรู ้ ทักษะคิด
สร้างสรรค์ สื่ อสารเก่ง คิดแก้ปัญหาเป็ น และสามารถทางานเป็ นทีมเพื่อรับมือกับปั ญหาที่ซบั ซ้อน[3]
ประเทศไทยมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกับหลายๆประเทศ ดังที่ปรากฏประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสาระสาคัญของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 1 2 (พ.ศ. 2560-2564 )และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579 ) ซึ่ งได้ระบุยุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่ าเที ย มทางการศึ กษา ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการศึ กษาเพื่ อสร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบบริ หารจัดการศึกษา[4]
อย่างไรก็ต ามในช่ ว งที่ ผ่า นมาประเทศไทยยัง คงประสบปั ญ หาและความท้า ทายด้า นการศึ กษาหลายประการดัง ที่
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]ได้ดาเนิ นการศึกษาปั ญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศพบว่า
คุณภาพของการศึกษาไทยเป็ นปัญหาสาคัญ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี 2561 ของนักเรี ยนทัว่
ประเทศพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่ามากคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ50 เกือบทุกรายวิชารวมถึง และเมื่อพิจารณา
คะแนนผลการสอบตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2015 ซึ่ งได้จดั การประเมินทุกสามปี พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
อ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD 493 คะแนน) ด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน)
และด้านคณิ ตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) กล่าวได้วา่ เด็กไทยสอบได้ผลต่ากว่ามาตรฐานสากลในทุกด้าน
และไม่ดีข้ ึนตลอดช่วงเวลา 15 ปี ผลในระดับนี้ ต่ากว่าประเทศต่าง ๆในกลุ่ม OECD และประเทศและเขตปกครองสิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และเวียดนาม
ปั ญหาดังกล่าวได้ถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]และสรุ ปเป็ นแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิ รูป 4 ด้านประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็ นเลิศและสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ4) ปรับปรุ งระบบ
การศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรั พยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรั บความหลากหลายของการจัดการศึ กษาและ
สร้ างเสริ มธรรมาภิบาล การดาเนิ นงานที่ กล่าวมาข้างต้นถื อเป็ นการกาหนดทิ ศทางการปฏิ รูปเพื่อแก้ปัญหาทางการศึ กษาของ
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ประเทศในภาพรวม โดยหากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในส่ วนของภาคเอกชนนั้น พบปั ญหาในลักษณะคล้ายๆกันซึ่ งข้อมูลที่
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน[6]ได้รายงานผลของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2559
พบปั ญหาในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น 1) ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน กล่าวคือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแม้ว่าในภาพรวม
บางระดับชั้นและบางวิชาจะมีคะแนน (O-NET) เฉลี่ยสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศแต่ยงั ต่ากว่าร้อยละ 50 มีความแตกต่างของผล
คะแนนระหว่างพื้นที่ค่อนข้างสู ง หลักสู ตรการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนเอกชนส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ น
รู ปแบบเดิมที่เน้นการท่องจา 2) ด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนกล่าวคือเมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายโรงเรี ยนเอกชน
จัดการศึกษาประหยัดกว่าที่รัฐจัด ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของระบบในด้านคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรี ยนที่
ได้คะแนนสู งกว่าร้อยละ50 มีจานวนน้อยมาก นอกจากนี้ พบว่ามีโรงเรี ยนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ17 ซึ่ งในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560- 2564 โดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน [6] ได้ระบุวิสัยทัศน์ “ผูเ้ รี ยน
เป็ นพลเมืองดีมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” และกาหนดเป้ าหมายใน
ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้านโอกาสของผูเ้ รี ยน ด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน และด้านระบบการบริ หารจัดการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 7 ยุทธศาสตร์
ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาการศึกษาของประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในส่ วนที่เป็ นภาพรวมของประเทศ หรื อ
แม้กระทัง่ ในส่ ว นของภาคเอกชนเองก็ต าม ล้วนมี เป้ าหมายเพื่ อ ให้เกิ ด การพัฒนาไปสู่ ผูเ้ รี ย นด้ว ยกันทั้งสิ้ น ซึ่ งแนวทางที่ มี
ความสาคัญต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหลักของสถานศึกษาเอกชนคือ การปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตลอดจนด้านการวัดและประเมิ นผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอิ สระเพื่อการปฏิ รูปการศึ กษา [7] ระบุ ว่าในระดับนานาชาติ มีหลาย
ประเทศประสบปั ญหาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐเคนยา (Kenya) มีปัญหาเรื่ องหลักสู ตรขาดความยืดหยุน่ และ
ขาดแนวทางที่ เอื้ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัดและความสามารถของสาธารณรั ฐรวันดา (Rwanda) หลักสู ตรเน้นความรู ้
มากกว่าทักษะการนาความรู ้ ไปใช้ทาให้ผูเ้ รี ยนขาดทักษะที่ เป็ นความสามารถที่ ตลาดแรงงานต้องการรั ฐนิ วยอร์ ก (New York)
ประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นของผูเ้ รี ยนรัฐคูเวต (Kuwait) มุ่งเตรี ยมพลเมืองของชาติ
สู่ โลกกว้างของประเทศเม็กซิ โก (Mexico) มุ่งแสวงหาแนวทางการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มสมรรถนะของผูเ้ รี ยนมากกว่าให้เรี ยนรู ้โดย
การท่องจา สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal) พยายามลดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้โดยการกาหนด Essential Learning ของสาธารณรัฐ
เอสโทเนีย (Estonia) มีการปฏิรูปการสอน การประเมินและการจัดการเรี ยนรู ้ให้มุ่งสู่ การบูรณาการความรู ้และการปฏิบตั ิจะเห็นได้
ว่าประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมีปัญหาคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากและประเทศเหล่านั้นได้พิจารณาเลือกการปรับหลักสู ตรให้มุ่งสู่
หลักสู ตรฐานสมรรถนะสาหรับประเทศไทย สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา [8] ได้กาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ 10 ประการเพื่อเป็ นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงเวลา 12 ปี
ของการศึ กษาขั้นพื้ นฐานเพื่ อ ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ ย นแปลงและดารงชี วิตได้อย่างมี คุ ณภาพในโลกแห่ งศตวรรษที่ 21
โดยกรอบสมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย 1) ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร 2) ด้านคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน 3) ด้านการสื บ
สอบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ 4) ด้า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 5) ด้า นทัก ษะชี วิ ต และความเจริ ญ แห่ ง ตน
6) ด้านทักษะอาชีพและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7) ด้านทักษะการคิดขั้นสู งและนวัตกรรม 8) ด้านการรู ้เท่าทันสื่ อสารสนเทศและ
ดิจิทลั 9) ด้านการทางานแบบรวมพลังเป็ นทีมและมีภาวะผูน้ าและ10) ด้านการเป็ นพลเมืองตื่นรู ้ที่มีสานึกสากล
การนาสมรรถนะมาเป็ นเป้ าหมายในการจัดการศึ กษาโดยมี การกาหนดสมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยนระดับ การศึ กษา
ขั้นพื้นฐานถือเป็ นก้าวสาคัญที่นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนโดยรวมได้ดงั นั้นสถานศึกษาเอกชนซึ่ งเป็ นหน่วยงาน หรื อองค์กร
ที่มีความใกล้ชิดกับผูเ้ รี ยน จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผลกับผูเ้ รี ยนอย่าง
แท้จริ งโดยที่ พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงศึ กษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการการศึ กษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุ คคลและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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การบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง บทบาทของสถานศึกษาเอกชนจึ งมีหน้าที่หลักในการบริ หารและจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน คือ การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร และการบริ หารทัว่ ไป
ให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมในยุคปั จจุบนั เพื่อบรรลุเป้ าหมายของการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหากพิจารณาจากขอบข่ายและ
ภารกิจการบริ หารและจัดการสถานศึกษา 4 ด้านแล้วจะเห็นได้วา่ งานวิชาการเป็ นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ ง
ส่ งผลโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน ส่ วนงานด้านอื่น ๆ เป็ นงานสนับสนุนที่จะช่วยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานวิชาการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามแนวคิดของ Smith and others [9]ได้จดั ลาดับความสาคัญของงานวิชาการไว้เป็ นอันดับแรกจากงานด้านอื่น ๆ โดย ให้ความสาคัญ
กับงานวิชาการถึงร้อยละ 40 การบริ หารงานวิชาการจึงเป็ นงานหลักของสถานศึกษาเอกชน ซึ่ งครอบคลุมการพัฒนาหลักสู ตร การนา
หลักสู ตรไปใช้ การจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศ การใช้สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และจากข้อมูลข้างต้นที่ได้ระบุถึง
ปั ญหาสาคัญต่าง ๆในการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ตลอดจนในส่ วนการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชนเองก็ตาม ถือเป็ นตัวบ่งชี้ ที่ชดั เจนที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาที่จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
อย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
1) ผูว้ ิ จัย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิ จัย 2) การสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาเอกชนและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารงานวิชาการ 3) ดาเนิ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์จาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
4) การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนปี การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้ น 3,319 แห่ง ไม่รวมโรงเรี ยนนานาชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
กลุ่มตัวอย่ างได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนที่ได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จานวน 346 แห่ ง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan มี ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง ตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) พบว่าอยูใ่ นช่วง 0.80 – 1.00 ตรวจสอบ
ความเที่ยง(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า สภาพปั จจุบนั ของ
แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.48 – 0.94 ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.98 และสภาพที่พึงประสงค์ของแบบสอบถามมี
ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.45 – 0.87 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
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การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามโดยใช้ค่ า ความถี่ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น โดยวิธี Priority Need Index Modified (PNI modified) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคเพื่อพัฒนากลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
1) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อประเมินคุณภาพกลยุทธ์ เกี่ยวกับความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์ 2) ดาเนินการจัดประชุมเชิงนโยบายเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาการ เพื่อศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือในการประเมินคุณภาพกลยุทธ์ ได้แก่แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ เกี่ยวกับ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษา
เอกชนในบริ บทสากลเครื่ องมือในการศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ ได้แก่ ประเด็นการประชุมเชิงนโยบาย และกล
ยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา และใช้ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจยั
1. กลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง
และ 29 วิ ธี ด าเนิ น การโดยกลยุท ธ์ ห ลัก ได้แ ก่ 1) กลยุท ธ์ ย กระดับ การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้มี คุ ณ ภาพระดับ สากล
2) กลยุทธ์สร้างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล3)กลยุทธ์ยกระดับการวัดแ ละ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล 4) กลยุทธ์ยกระดับการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะครู ใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล 5) กลยุทธ์เร่ งรัดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่21
2. การประเมินกลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 9 คน ส่ วนใหญ่ ให้ค ะแนนในระดับ 4 และ 5 แสดงให้เห็ นว่า มี ฉันทามติ ให้กลยุท ธ์ ก าร
บริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล มีความถูกต้อง เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และ
มี ความเป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด สาหรั บผลการประชุ มเชิ งนโยบายผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มส่ วนใหญ่ เสนอ
แนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ โดยให้สถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรมบุคลากร การกาหนด
รู ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ

อภิปรายผลการวิจัย
กลยุทธ์ หลักที่ 1 กลยุทธ์ ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ มคี ุณภาพระดับสากล มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นา
สมรรถนะครู สู่การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ และกลยุทธ์สร้ างกลไกในการปรั บปรุ งกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ เป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการใช้โอกาสด้านนโยบายของรั ฐเพื่อขจัดจุ ดอ่อนในด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร สะท้อนให้เห็นการดาเนิ นงานด้านหลักสู ตรของสถานศึกษาเอกชนที่ยงั มีประเด็นที่ ตอ้ งการปรับปรุ งพัฒนา
ให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องจากหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่ กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็ นไปในแนวทางที่ ตอ้ งการ หากสถานศึกษา
สามารถปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมได้แล้วก็จ ะเป็ นแนวทางของความสาเร็ จแรกที่ จ ะท าให้
กระบวนการบริ หารงานวิชาการประสบความสาเร็ จได้เช่นเดียวกัน ดังที่ สมาน อัศวภูมิ [10] ระบุวา่ หลักสู ตรถือว่าเป็ นแบบแผน
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แม่บทที่สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนและเป็ นหัวใจของงานบริ หารงานวิชาการ ดังนั้นผูบ้ ริ หาร หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นอย่างดี และมีความสามารถในการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตรได้อย่างดีจึงจะทาให้การบริ หารวิชาการประสบผลสาเร็ จ ขณะเดียวกันสภาวะการศึกษาของประเทศที่มีปัญหา
ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทาให้ภาครั ฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสู ตรการศึ กษาของประเทศ ซึ่ งประเทศไทยกาหนดทิ ศทาง
การพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยนเป็ นฐานเช่นเดี ยวกับหลายประเทศที่ พบว่าเป็ นแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิ รูปการศึกษา[7]
ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั และพัฒนากรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้นสาหรับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั
พบว่ากรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 10 สมรรถนะ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับหลักการ 6 ประการ
คือ 1) นโยบายและความต้องการของประเทศ 2) ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 3) ศาสตร์ พระราชา และพระราโชบาย 4) เอกลักษณ์
ความเป็ นไทย 5) พัฒนาการตามวัยและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน และ 6) มาตรฐานสากล
กลยุ ทธ์ ห ลักที่ 2 กลยุ ทธ์ ส ร้ างความเป็ นเลิศด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนในการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนที่เป็ นสากล
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นาสมรรถนะครู สู่การผสานกระบวนการสร้ างสมรรถนะผูเ้ รี ยน และกลยุทธ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
เทคโนโลยี สื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน และใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านสภาพเทคโนโลยี และด้านนโยบายของรัฐ ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น
จาเป็ นต้องพิจารณาถึงบริ บทของการจัดการศึกษาในโลกสากล ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน อย่างไรก็
ตามหลายประเทศยังคงประสบปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีการเน้นเนื้ อหา ความรู ้ มากกว่าการนาความรู ้ ไปใช้ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะที่
จาเป็ น ซึ่ งจากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่าประเทศจานวนมากหันมาให้ความสาคัญกับการจัด
การศึ กษาฐานสมรรถนะซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ PISA [7] ที่ เสนอว่าจากการประเมิ นความรู ้ และทักษะของผูเ้ รี ยนพบว่า
ความสาเร็ จในชีวติ ของผูเ้ รี ยนขึ้นอยูก่ บั ระดับสมรรถนะของผูเ้ รี ยน ในโลกยุคใหม่สมรรถนะของบุคคลจะมีความซับซ้อนขึ้น มิใช่เป็ น
เพียงทักษะที่ กาหนดไว้แต่เดิ มขณะเดี ยวกันการจัดการเรี ยนการสอนฐานสมรรถนะ จาเป็ นต้องมี วิธีการดาเนิ นการที่ เหมาะสมที่
สถานศึกษาสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งโดยครู และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และเริ่ มทดลองปฏิบตั ิจากระดับเริ่ มต้นตามความพร้อมและ
บริ บทของสถานศึกษาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา [8] ระบุถึงแนวทางในการนากรอบ
สมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพัฒนาสมรรถนะให้แก่ผเู ้ รี ยนใน 6 แนวทางได้แก่ แนวทางที่1ใช้งานเดิมเสริ ม
สมรรถนะ แนวทางที่2 ใช้งานเดิมต่อเติมสมรรถนะแนวทางที่3 ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาสมรรถนะแนวทางที่4สมรรถนะเป็ น
ฐานผสานตัวชี้แนวทางที่5 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะและแนวทางที่ 6สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจาวัน
กลยุทธ์ หลักที่ 3 กลยุทธ์ ยกระดับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนที่เป็ นสากล มีกลยุทธ์รองคือ
กลยุทธ์พฒั นาสมรรถนะครู ในการวัดและประเมินผลสมรรถนะผูเ้ รี ยน และกลยุทธ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน
ระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการใช้โอกาสด้านสภาพเทคโนโลยี และด้านนโยบายของรัฐเพื่อขจัด
จุดอ่อนในด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยที่การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นหนึ่งในกระบวนการบริ หารงานวิชาการ
ที่มีความสาคัญและส่ งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล [1] ที่ได้ศึกษาสภาวะการศึกษาไทยปี
2557 – 2558 กล่าวว่าหลักการประเมิ นผลที่ ดีจะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ ดีได้ ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการจะปฏิรูป
การศึกษาให้ได้ผลจะต้องศึกษาและปฏิรูปเรื่ องการประเมินผลให้สอดคล้องกับการปฏิรูปหลักสู ตรด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]พบว่าการปฏิรูปการเรี ยนการสอนต้องปฏิรูปห้องเรี ยน (Classroom Reform) ซึ่ งเป็ น
หัวใจของการปฏิ รูปการศึ กษา โดยต้องปรับเปลี่ยนการวัดและประเมิ นผลให้มีคุณภาพ สรุ ปได้ดงั นี้ 1) การวัดประเมินผลต้องให้
ความสาคัญกับข้อมู ลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและลดการประเมิ นเพื่อตัดสิ น2) การวัดประเมิ นผลต้องใช้วิธีการที่ หลากหลาย
เหมาะสมตามพัฒนาการผูเ้ รี ยน 3) การทดสอบระดับชาติโดยมุ่งเน้นการทดสอบสมรรถนะของผูเ้ รี ยน และ 4) ให้มีการพัฒนาทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ดว้ ยแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยนรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ หลักที่ 4 กลยุทธ์ ยกระดับการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะครู ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นาระบบการนิ เทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และกลยุทธ์สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
บุ คคล/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษาเพื่ อ พัฒ นาระบบการนิ เ ทศการศึ กษา เป็ นกลยุท ธ์ ที่ มุ่ ง เน้น การใช้จุ ด แข็ง
ด้านการนิ เทศการศึ ก ษา เพื่อหลี กเลี่ ยงภาวะคุ กคามจากสภาพแวดล้อ มภายนอกโดยที่ ก ารนิ เทศการศึ กษานั้น มี ค วามส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปั จจุ บนั ที่ สภาพแวดล้อมต่ างๆ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว มี องค์ความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษาเกิดขึ้นใหม่ๆ มากมาย การนิ เทศการศึกษาจึ งมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ ครู ผูส้ อนในสถานศึ กษา
ตลอดจนเป็ นกลไกในการติ ด ตามดู แ ลระบบการบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษาด้ว ย ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาจากกลยุท ธ์ ร องที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการนิ เทศการศึ กษาในสถานศึ กษาเอกชนโดยการมี ส่วนร่ วมจากเครื อข่ายภายในและภายนอก
สถานศึ กษา สะท้อ นให้เห็ นว่าระบบการนิ เทศการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชนยังมี ปั ญ หาบางประการที่ ท าให้ไ ม่ ส ามารถ
สนับสนุ นการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับปฏิวตั ิ แก้วรัตนะ [11] ที่ศึกษาวิจยั รู ปแบบ
การนิ เทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการนิ เทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั คือ การวางแผนกลยุทธ์ได้แก่การกาหนดวิธีการนิ เทศ
งานวิชาการให้ชดั เจน มีการประเมินการวางแผนและติดตามผลการดาเนินงานและมีการใช้แผนการนิเทศงานวิชาการเป็ นเครื่ องมือ
ในการแก้ไขปั ญหาด้านคุณภาพการเรี ยนการสอนกระบวนการนิ เทศ เป็ นกระบวนการดาเนิ นงานที่ช่วยจาแนกความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรี ยนให้มีความชัดเจนในเรื่ องเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การนิ เทศงานวิชาการค้นพบองค์ประกอบ
ย่อย 5 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรี ยน การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การพัฒนาให้มีแหล่งเรี ยนรู ้และการประเมินผลการนิ เทศ และ
การประเมินผลการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่ให้นาผลการประเมินการนิเทศงานวิชาการนามาเป็ นแนวทางในการนิเทศงานวิชาการ
ในครั้งต่อไปด้วยการให้ผรู ้ ับการนิเทศมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการนิ เทศงานวิชาการ
กลยุทธ์ หลักที่ 5 กลยุทธ์ เร่ งรั ดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชนและผูป้ กครองเพื่อร่ วมขับเคลื่อนหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และกลยุทธ์สร้างกลไกให้สถานศึกษาเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ เป็ นกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นในการแก้ไขและลดจุ ดอ่อนด้านการพัฒนาหลักสู ตร โดยหลีกเลี่ยงภาวะคุ กคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลพบว่ามีจุดอ่อนที่สาคัญใน
ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณาประเด็นนี้ และกาหนดเป็ นกลยุทธ์หลักที่ 1 ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพระดับสากลไว้แล้วนั้น อย่างไรก็ดีกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นเรื่ องที่จะต้องได้รับความร่ วมมือจาก
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งหลายฝ่ าย ขณะที่ ส ถานศึ ก ษาเองก็ต ้อ งมี บ ทบาทส าคัญ ในการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ก ารพัฒ นาหลัก สู ตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึ ก ษาสามารถน าไปใช้เ พื่ อ สร้ า งสมรรถนะให้ กับ ผู เ้ รี ย นได้ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของอนุ ส รา
สุ วรรณวงศ์ [12] ที่ ได้ศึกษาวิจยั กลยุทธ์ การบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชน พบว่า
กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ได้แก่ 1) กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริ หารงานบุคคลสู่ การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 3) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 4) กลยุทธ์จดั การความรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5) กลยุทธ์การกระจายความเป็ นผูน้ าทางวิชาชีพ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. กลยุทธ์หลักที่สถานศึกษาเอกชนควรจะต้องวางแผนเชิงรุ กในการนาไปปฏิบตั ิคือกลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่าด้านการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นจุดอ่อนของการบริ หารงานวิชาการ
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สาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลจึงควรเร่ งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ และเร่ งการพัฒนาสมรรถนะครู สร้ างกลไกในการปรั บปรุ งกระบวนการพัฒ นา
หลักสู ตร ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุ นกระบวนการบริ หารหลักสู ตรสถานศึ กษาให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อลดภาวะคุกคามด้านสภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจ
2. กลยุทธ์หลักที่สถานศึกษาควรนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีคือกลยุทธ์สร้างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในบริ บทสากล
เป็ นจุดแข็งที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพปั จจุบนั มากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
เอกชนดังนั้นสถานศึกษาเอกชนจึงควรพัฒนาสมรรถนะของครู ในด้านการผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้ รี ยน โดยการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยี สื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ตลอดจนส่ งเสริ มให้เกิดภาคีเครื อข่ายเพื่อการคิดค้น
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารการนิ เทศการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนตาม
กรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยความต้องการจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยนเป็ นฐาน
ของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริ บท และสังกัดในแต่ละพื้นที่
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