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บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  

 2) ประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม มีขั้นตอน การวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  กลุ่มตวัอยา่งในการตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จ านวน 692 คนไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้ นผู ้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าดชันี PNIModified  
การวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix  และการวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับ
สถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์   
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
และศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัโดยการจดัประชุมเชิงนโยบาย ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 16 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลประกอบด้วย  5 กลยุทธ์คือ  
(1) ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสากล (2) สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (3) ยกระดบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  (4) ยกระดบัการนิเทศ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (5) เร่งรัดการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21โดยมี 10 กลยทุธ์รอง และ 29 วิธีด าเนินการ 2) ผลการประเมินกลยทุธ์พบว่า กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล มีความถูกตอ้ง  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้และมีความ
เป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกกลยทุธ์  ส่วนแนวทางการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น มี 4 แนวทางคือ (1) สถานศึกษา
ตอ้งสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการจดัการเรียนรู้ (2) การฝึกอบรมบุคลากร (3) ก าหนดรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม และ (4)สนบัสนุนการ
พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การบริหาร งานวชิาการ  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 
 
 

บทน า   
การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  21 ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะความก้าวหน้าของ

คอมพิวเตอร์หุ่นยนตซ่ึ์งจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ความตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะ
แบบเก่าจะลดลง ต าแหน่งงานหลายประเภทจะถูกแทนท่ี โดยคอมพิวเตอร์หุ่นยนต ์ เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการ
คนท างานท่ีมีทกัษะแบบใหม่เพ่ิมข้ึน ในปัจจุบนัทุกประเทศมุ่งเนน้การพฒันาพลเมืองท่ีมีคุณภาพท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาประเทศใน
ทุกๆด้านโดยใช้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคญั  ส าหรับประเทศไทยมีความคาดหวงัอย่างสูงในการพฒันา
ประชาชนไทยเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและพฒันาทกัษะทางเศรษฐกิจซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว
อยา่งทัว่ถึงโดยผา่นการศึกษาและการเรียนรู้เช่นกนั 

ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมโลกท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจพฒันาเป็นแบบอุตสาหกรรม 
ท่ีเปิดรับการลงทุนคา้ขายการเคล่ือนยา้ยโดยเสรีของทุน แรงงาน ฯลฯ คนเขา้มาใชชี้วิตในเมืองเพ่ิมข้ึนสภาพครอบครัวและวิถีชีวิต
เปล่ียนแปลงเป็นแบบปัจเจกชนแข่งขนักนัแบบตวัใครตวัมนัเพ่ิมข้ึน  มีปัญหาการจดัการทรัพยากรทั้งท่ีดิน น ้า พลงังาน อาหารการ
กิน ฯลฯ เพ่ิมข้ึน เกิดปัญหาทั้งในแง่ความขดัแยง้และตอ้งร่วมมือกนัท างานเพ่ิมข้ึน มีประชากรผูสู้งวยัเพ่ิมข้ึนและมีสัดส่วนสูงใน
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10-15 ปีขา้งหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยมีปัญหาธรรมชาติสภาพแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน  ขณะเดียวกนัก็มีการพฒันาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน  ทั้ งหมดน้ีเป็นทั้ งการคุกคาม (Threats) และโอกาส 
(Opportunities) ท่ีประเทศไทยจะตอ้งเรียนรู้ท าความเขา้ใจ และหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ใหก้า้วทนัโลกท่ีเปล่ียนไป และก าลงัเปล่ียนตลอดเวลา[1] 

ขณะท่ีสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยไดใ้หข้อ้เสนอในประเดน็เก่ียวกบัการปรับตวัของระบบการศึกษาไทยและ
การสร้างการเรียนรู้ท่ีตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงไดริ้เร่ิม
โครงการ Skills Future เพื่อสร้างระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ต่อเน่ืองแบบครบวงจร ข้ึนในช่วงปี 2014-2015 หน่ึงในโครงการยอ่ย
ภายใตร่้ม Skills Future คือ Skills Future Credit ท่ีจดัสรรเงิน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์แก่ชาวสิงคโปร์ท่ีอายุ 25 ปีข้ึนไป เพื่อใชล้ง
เรียนหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ นอกจากน้ี ชาวสิงคโปร์ ยงัสามารถใชบ้ริการเวบ็ไซต ์MySkillsFuture เพ่ือคน้หาหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ 
ท่ีสามารถใชสิ้ทธิอุดหนุนได ้ท าแบบทดสอบประเมินบุคลิกลกัษณะของตนเอง และวางแผนเส้นทางอาชีพ และแผนการเรียนรู้จาก
ขอ้มูลสาขาอาชีพ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามความสนใจของตวัเอง[2]นอกจากน้ีสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทยเสนอเพ่ิมเติม
อีกวา่ เยาวชนจะตอ้งเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมกบังานท่ียงัไม่มีในวนัน้ี ใชเ้ทคโนโลยท่ีียงัไม่เกิดข้ึน และแกปั้ญหาท่ีวนัน้ียงัไม่รู้ว่าคือ
อะไร การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคนรุ่นใหม่ใหมี้ทกัษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้ง ทศันคติ (Attitude) ทกัษะ (Skill) และ
ความรู้ (Knowledge) การจ าความรู้จะมีประโยชน์ลดลงเม่ือเทคโนโลยีกา้วเขา้มา ส่ิงส าคญักว่าคือทศันคติใฝ่เรียนรู้ ทกัษะคิด
สร้างสรรค ์ส่ือสารเก่ง คิดแกปั้ญหาเป็น และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือรับมือกบัปัญหาท่ีซบัซอ้น[3] 

ประเทศไทยมุ่งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ช่นเดียวกบัหลายๆประเทศ ดงัท่ีปรากฏประเดน็การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560   ยทุธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564 )และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2579 ) ซ่ึงไดร้ะบุยุทธศาสตร์ 6 ดา้นประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและ
ประเทศชาติ  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคนการวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา[4] 
 อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาและความท้าทายด้านการศึกษาหลายประการดังท่ี
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]ไดด้  าเนินการศึกษาปัญหาและความทา้ทายของระบบการศึกษาของประเทศพบว่า
คุณภาพของการศึกษาไทยเป็นปัญหาส าคญั  จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 2561 ของนกัเรียนทัว่
ประเทศพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ามากคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ50 เกือบทุกรายวิชารวมถึง  และเม่ือพิจารณา
คะแนนผลการสอบตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2015  ซ่ึงไดจ้ดัการประเมินทุกสามปี พบวา่ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียในดา้นการ
อ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม OECD 493 คะแนน) ดา้นวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 493 คะแนน) 
และดา้นคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 490 คะแนน) กล่าวไดว้า่เด็กไทยสอบไดผ้ลต ่ากวา่มาตรฐานสากลในทุกดา้น   
และไม่ดีข้ึนตลอดช่วงเวลา 15 ปีผลในระดบัน้ีต ่ากว่าประเทศต่าง ๆในกลุ่ม OECD และประเทศและเขตปกครองสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น 
จีน เกาหลี ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า และเวยีดนาม    
 ปัญหาดงักล่าวไดถู้กวิเคราะห์โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา[5]และสรุปเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ
ดา้นการศึกษาประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) ยกระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา 2) ลด 
ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตวัในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ 
สร้างเสริมธรรมาภิบาล การด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิรูปเพ่ือแกปั้ญหาทางการศึกษาของ
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ประเทศในภาพรวม โดยหากพิจารณาถึงการจดัการศึกษาในส่วนของภาคเอกชนนั้น พบปัญหาในลกัษณะคลา้ยๆกนัซ่ึงขอ้มูลท่ี
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[6]ไดร้ายงานผลของการพฒันาการศึกษาเอกชนในช่วงปีพ.ศ. 2555 – 2559   
พบปัญหาในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น 1) ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน กล่าวคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแมว้่าในภาพรวม 
บางระดบัชั้นและบางวิชาจะมีคะแนน (O-NET) เฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของประเทศแต่ยงัต ่ากวา่ร้อยละ 50  มีความแตกต่างของผล
คะแนนระหวา่งพ้ืนท่ีค่อนขา้งสูง  หลกัสูตรการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลผูเ้รียนของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
รูปแบบเดิมท่ีเนน้การท่องจ า  2) ดา้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนกล่าวคือเม่ือพิจารณาดา้นค่าใชจ่้ายโรงเรียนเอกชน
จดัการศึกษาประหยดักวา่ท่ีรัฐจดั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาจากผลลพัธ์ของระบบในดา้นคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรียนท่ี
ไดค้ะแนนสูงกว่าร้อยละ50 มีจ านวนนอ้ยมาก  นอกจากน้ีพบว่ามีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ17 ซ่ึงในการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560- 2564 โดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [6] ไดร้ะบุวิสัยทศัน์ “ผูเ้รียน
เป็นพลเมืองดีมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตดว้ยระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน” และก าหนดเป้าหมายใน
ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นโอกาสของผูเ้รียน ดา้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัและ
สนบัสนุนการศึกษาเอกชน และดา้นระบบการบริหารจดัการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งก าหนดยทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์  

ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการศึกษาของประเทศไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งในส่วนท่ีเป็นภาพรวมของประเทศ หรือ
แม้กระทั่งในส่วนของภาคเอกชนเองก็ตาม ลว้นมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพฒันาไปสู่ผูเ้รียนด้วยกันทั้ งส้ิน ซ่ึงแนวทางท่ีมี
ความส าคญัต่อคุณภาพผูเ้รียนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับทบาทหลกัของสถานศึกษาเอกชนคือ การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ทั้ งในด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนดา้นการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา [7] ระบุว่าในระดบันานาชาติมีหลาย
ประเทศประสบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐเคนยา (Kenya) มีปัญหาเร่ืองหลกัสูตรขาดความยืดหยุน่และ 
ขาดแนวทางท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนัดและความสามารถของสาธารณรัฐรวนัดา (Rwanda) หลกัสูตรเน้นความรู้
มากกว่าทกัษะการน าความรู้ไปใชท้ าให้ผูเ้รียนขาดทกัษะท่ีเป็นความสามารถท่ีตลาดแรงงานตอ้งการรัฐนิวยอร์ก (New York) 
ประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่ประสบความส าเร็จในการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนรัฐคูเวต (Kuwait) มุ่งเตรียมพลเมืองของชาติ
สู่โลกกวา้งของประเทศเมก็ซิโก (Mexico) มุ่งแสวงหาแนวทางการสอนท่ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียนมากกวา่ใหเ้รียนรู้โดย
การท่องจ า สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal) พยายามลดเน้ือหาสาระการเรียนรู้โดยการก าหนด Essential Learning ของสาธารณรัฐ
เอสโทเนีย (Estonia) มีการปฏิรูปการสอน การประเมินและการจดัการเรียนรู้ใหมุ่้งสู่การบูรณาการความรู้และการปฏิบติัจะเห็นได้
วา่ประเทศต่าง ๆ ดงักล่าวมีปัญหาคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยมากและประเทศเหล่านั้นไดพิ้จารณาเลือกการปรับหลกัสูตรให้มุ่งสู่
หลกัสูตรฐานสมรรถนะส าหรับประเทศไทย ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [8] ไดก้  าหนดกรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว ้10 ประการเพ่ือเป็นสมรรถนะหลกัท่ีเด็กและเยาวชนไทยจะตอ้งไดรั้บการพฒันาในช่วงเวลา 12 ปี
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงและด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
โดยกรอบสมรรถนะดงักล่าวประกอบดว้ย 1) ดา้นภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2) ดา้นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3) ดา้นการสืบ
สอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 4) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5) ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
6) ดา้นทกัษะอาชีพและการเป็นผูป้ระกอบการ 7) ดา้นทกัษะการคิดขั้นสูงและนวตักรรม 8) ดา้นการรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศและ
ดิจิทลั 9) ดา้นการท างานแบบรวมพลงัเป็นทีมและมีภาวะผูน้ าและ10) ดา้นการเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

การน าสมรรถนะมาเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาโดยมีการก าหนดสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนโดยรวมไดด้งันั้นสถานศึกษาเอกชนซ่ึงเป็นหน่วยงาน หรือองคก์ร
ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติัเพ่ือให้เกิดผลกบัผูเ้รียนอย่าง
แท้จริงโดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้ 
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ 
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การบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง   บทบาทของสถานศึกษาเอกชนจึงมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารและจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหค้รอบคลุมงานทั้ง 4 ดา้น  คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทัว่ไป
ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสังคมในยคุปัจจุบนัเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหากพิจารณาจากขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา 4 ดา้นแลว้จะเห็นไดว้า่งานวิชาการเป็นงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนซ่ึง
ส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียน  ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นงานสนบัสนุนท่ีจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานวิชาการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของ Smith  and others [9]ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของงานวิชาการไวเ้ป็นอนัดบัแรกจากงานดา้นอ่ืน ๆ โดย ใหค้วามส าคญั
กบังานวิชาการถึงร้อยละ 40 การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานหลกัของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตร การน า
หลกัสูตรไปใช ้การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ การใชส่ื้อการสอน การวดัและการประเมินผล  และจากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีไดร้ะบุถึง
ปัญหาส าคญัต่าง ๆในการจดัการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ ตลอดจนในส่วนการจดัการศึกษาของ
ภาคเอกชนเองก็ตาม  ถือเป็นตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและพฒันา
อยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
2. เพื่อประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
 ระยะที ่1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 1) ผูว้ิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัย 2) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารงานวิชาการ 3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์จาก
สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม      
4) การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งส้ิน 3,319 แห่ง ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562) 
 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีไดจ้าก
การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น จ านวน 346 แห่ง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan  มีผูใ้ห้ขอ้มูล คือ 
ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา(Content  Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าอยูใ่นช่วง 0.80 – 1.00 ตรวจสอบ
ความเท่ียง(Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  พบวา่ สภาพปัจจุบนัของ
แบบสอบถามมีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.48 – 0.94 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98  และสภาพท่ีพึงประสงคข์องแบบสอบถามมี 
ค่าอ  านาจจ าแนกระหวา่ง 0.45 – 0.87 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  102  - 110  (2020)     Vol. 10, No. 2 

107 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี  วิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใชค้่าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น โดยวิธี Priority Need Index Modified (PNI modified) วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคเพื่อพฒันากลยทุธ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ระยะที ่2 การประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 1) ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) เพื่อประเมินคุณภาพกลยทุธ์ เก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ 2) ด าเนินการจดัประชุมเชิงนโยบายเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร ครู นกัวชิาการ เพ่ือศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั   
 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพกลยทุธ์ ไดแ้ก่แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ เก่ียวกบั
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษา
เอกชนในบริบทสากลเคร่ืองมือในการศึกษาแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ ประเด็นการประชุมเชิงนโยบาย และกล
ยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  และใชค้่าสถิติ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สรุปผลการวจัิย 
1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั 10 กลยทุธ์รอง  

และ 29 วิธีด าเนินการโดยกลยุทธ์หลักได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล  
2) กลยทุธ์สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล3)กลยทุธ์ยกระดบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 4) กลยทุธ์ยกระดบัการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 5) กลยทุธ์เร่งรัดการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 

2. การประเมนิกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 9 คน ส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่ามีฉันทามติให้กลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล มีความถูกตอ้ง  เหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้และ  
มีความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส าหรับผลการประชุมเชิงนโยบายผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เสนอ 
แนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั โดยใหส้ถานศึกษาสนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการเรียนรู้ การฝึกอบรมบุคลากร การก าหนด
รูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
กลยุทธ์หลกัที ่1 กลยุทธ์ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มคุีณภาพระดบัสากล มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์พฒันา

สมรรถนะครูสู่การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  และกลยุทธ์สร้างกลไกในการปรับปรุงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นในการใชโ้อกาสดา้นนโยบายของรัฐเพ่ือขจดัจุดอ่อนในดา้น 
การพฒันาหลกัสูตร  สะทอ้นให้เห็นการด าเนินงานดา้นหลกัสูตรของสถานศึกษาเอกชนท่ียงัมีประเด็นท่ีตอ้งการปรับปรุงพฒันา
ให้เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ หากสถานศึกษา
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมได้แลว้ก็จะเป็นแนวทางของความส าเร็จแรกท่ีจะท าให้
กระบวนการบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนั ดงัท่ี สมาน อศัวภูมิ [10] ระบุวา่หลกัสูตรถือวา่เป็นแบบแผน
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แม่บทท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนและเป็นหัวใจของงานบริหารงานวิชาการ ดงันั้นผูบ้ริหาร หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรเป็นอยา่งดี และมีความสามารถในการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งดีจึงจะท าให้การบริหารวิชาการประสบผลส าเร็จ ขณะเดียวกนัสภาวะการศึกษาของประเทศท่ีมีปัญหา
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนท าให้ภาครัฐให้ความส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของประเทศ  ซ่ึงประเทศไทยก าหนดทิศทาง 
การพฒันาหลกัสูตรโดยเน้นสมรรถนะผูเ้รียนเป็นฐานเช่นเดียวกบัหลายประเทศท่ีพบว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา
ความรู้ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา[7] 
ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัและพฒันากรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยั
พบวา่กรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย 10 สมรรถนะ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 6 ประการ
คือ 1) นโยบายและความตอ้งการของประเทศ 2) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3) ศาสตร์พระราชา และพระราโชบาย 4) เอกลกัษณ์
ความเป็นไทย 5) พฒันาการตามวยัและความแตกต่างของผูเ้รียน และ 6) มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสากล  
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒันาสมรรถนะครูสู่การผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้รียน และกลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลย ีส่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การใชจุ้ดแขง็ดา้น
การจดัการเรียนการสอน และใชป้ระโยชน์จากโอกาสดา้นสภาพเทคโนโลย ีและดา้นนโยบายของรัฐ ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนนั้น 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงบริบทของการจดัการศึกษาในโลกสากล  ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผูเ้รียน อยา่งไรก็
ตามหลายประเทศยงัคงประสบปัญหาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการเน้นเน้ือหา ความรู้มากกว่าการน าความรู้ไปใช ้ ผูเ้รียนขาดทกัษะท่ี
จ าเป็น ซ่ึงจากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่าประเทศจ านวนมากหันมาให้ความส าคญักบัการจดั
การศึกษาฐานสมรรถนะซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ PISA [7] ท่ีเสนอว่าจากการประเมินความรู้และทักษะของผูเ้รียนพบว่า
ความส าเร็จในชีวติของผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัระดบัสมรรถนะของผูเ้รียน ในโลกยคุใหม่สมรรถนะของบุคคลจะมีความซบัซอ้นข้ึน มิใช่เป็น
เพียงทกัษะท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิมขณะเดียวกนัการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ จ าเป็นตอ้งมีวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ี
สถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยครูและผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และเร่ิมทดลองปฏิบติัจากระดบัเร่ิมตน้ตามความพร้อมและ
บริบทของสถานศึกษาได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [8] ระบุถึงแนวทางในการน ากรอบ
สมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพฒันาสมรรถนะใหแ้ก่ผูเ้รียนใน 6 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางท่ี1ใชง้านเดิมเสริม
สมรรถนะ  แนวทางท่ี2 ใชง้านเดิมต่อเติมสมรรถนะแนวทางท่ี3 ใชรู้ปแบบการเรียนรู้สู่การพฒันาสมรรถนะแนวทางท่ี4สมรรถนะเป็น
ฐานผสานตวัช้ีแนวทางท่ี5 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะและแนวทางท่ี 6สมรรถนะชีวิตในกิจวตัรประจ าวนั 

กลยุทธ์หลักที่ 3  กลยุทธ์ยกระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสากล มีกลยทุธ์รองคือ 
กลยทุธ์พฒันาสมรรถนะครูในการวดัและประเมินผลสมรรถนะผูเ้รียน และกลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือขบัเคล่ือน
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้ในการใชโ้อกาสดา้นสภาพเทคโนโลยี และดา้นนโยบายของรัฐเพื่อขจดั
จุดอ่อนในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยท่ีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้นั้นเป็นหน่ึงในกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีความส าคญัและส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวิทยากร เชียงกูล [1] ท่ีไดศึ้กษาสภาวะการศึกษาไทยปี 
2557 – 2558  กล่าวว่าหลกัการประเมินผลท่ีดีจะน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีดีได ้ดงันั้นหากประเทศไทยตอ้งการจะปฏิรูป
การศึกษาให้ไดผ้ลจะตอ้งศึกษาและปฏิรูปเร่ืองการประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปหลกัสูตรดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]พบว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนตอ้งปฏิรูปห้องเรียน (Classroom Reform)  ซ่ึงเป็น
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยตอ้งปรับเปล่ียนการวดัและประเมินผลให้มีคุณภาพ สรุปไดด้งัน้ี 1) การวดัประเมินผลตอ้งให้
ความส าคญักบัขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและลดการประเมินเพ่ือตดัสิน2) การวดัประเมินผลตอ้งใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมตามพฒันาการผูเ้รียน 3) การทดสอบระดบัชาติโดยมุ่งเนน้การทดสอบสมรรถนะของผูเ้รียน และ 4) ใหมี้การพฒันาทรัพยากร
การเรียนรู้ดว้ยแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุดการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้ 
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 กลยุทธ์หลกัที ่4 กลยุทธ์ยกระดบัการนิเทศการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูในการพฒันาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์พฒันาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู และกลยทุธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
บุคคล/องค์กร ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาระบบการนิเทศการศึกษา เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการใช้จุดแข็ง 
ด้านการนิเทศการศึกษา เพื่อหลีกเล่ียงภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยท่ีการนิเทศการศึกษานั้นมีความส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใน 
ดา้นการศึกษาเกิดข้ึนใหม่ๆ มากมาย การนิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูผูส้อนในสถานศึกษา  
ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตามดูแลระบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาด้วย  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกลยุทธ์รองท่ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภายในและภายนอก
สถานศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าระบบการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนยงัมีปัญหาบางประการท่ีท าให้ไม่สามารถ
สนบัสนุนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบัปฏิวติั  แกว้รัตนะ [11] ท่ีศึกษาวิจยัรูปแบบ
การนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การวางแผนกลยทุธ์ไดแ้ก่การก าหนดวิธีการนิเทศ
งานวิชาการใหช้ดัเจน มีการประเมินการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานและมีการใชแ้ผนการนิเทศงานวิชาการเป็นเคร่ืองมือ
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณภาพการเรียนการสอนกระบวนการนิเทศ เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีช่วยจ าแนกความตอ้งการของ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความชดัเจนในเร่ืองเป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การนิเทศงานวิชาการคน้พบองคป์ระกอบ
ยอ่ย 5 องคป์ระกอบ คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การพฒันาให้มีแหล่งเรียนรู้และการประเมินผลการนิเทศ และ 
การประเมินผลการศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีใหน้ าผลการประเมินการนิเทศงานวิชาการน ามาเป็นแนวทางในการนิเทศงานวิชาการ
ในคร้ังต่อไปดว้ยการใหผู้รั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศงานวิชาการ 

กลยุทธ์หลักที่ 5  กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21  มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน/ชุมชนและผูป้กครองเพ่ือร่วมขบัเคล่ือนหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และกลยทุธ์สร้างกลไกใหส้ถานศึกษาเป็นฐานในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกลยทุธ์ท่ี
มุ่งเน้นในการแกไ้ขและลดจุดอ่อนดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยหลีกเล่ียงภาวะคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งน้ีจาก 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลพบวา่มีจุดอ่อนท่ีส าคญัใน
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัไดพิ้จารณาประเด็นน้ีและก าหนดเป็นกลยทุธ์หลกัท่ี 1 ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพระดบัสากลไวแ้ลว้นั้น อยา่งไรก็ดีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวข้องหลายฝ่าย ขณะท่ีสถานศึกษาเองก็ต้องมีบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้การพฒันาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือสร้างสมรรถนะให้กับผูเ้รียนได้สอดคล้องกับการศึกษาของอนุสรา  
สุวรรณวงศ์ [12] ท่ีไดศึ้กษาวิจยักลยุทธ์การบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน พบว่า 
กลยทุธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ 2) กลยทุธ์ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 3) กลยทุธ์สร้างวฒันธรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 4) กลยทุธ์จดัการความรู้ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 5) กลยทุธ์การกระจายความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  
1. กลยทุธ์หลกัท่ีสถานศึกษาเอกชนควรจะตอ้งวางแผนเชิงรุกในการน าไปปฏิบติัคือกลยทุธ์ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสากล เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรเป็นจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการ
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ส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลจึงควรเร่งพฒันาการใชป้ระโยชน์จากนโยบายของรัฐท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และเร่งการพฒันาสมรรถนะครู  สร้างกลไกในการปรับปรุงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร  ตลอดจนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สามารถพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม   เพื่อลดภาวะคุกคามดา้นสภาพสังคม  สภาพแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจ 

2. กลยทุธ์หลกัท่ีสถานศึกษาควรน าไปปฏิบติัไดท้นัทีคือกลยทุธ์สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนใน 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล    เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในบริบทสากล 
เป็นจุดแขง็ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัมากท่ีสุดแสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งทางดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เอกชนดงันั้นสถานศึกษาเอกชนจึงควรพฒันาสมรรถนะของครูในดา้นการผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้รียน  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลย ี ส่ือการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดภาคีเครือข่ายเพ่ือการคิดคน้
นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนตาม

กรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะผูเ้รียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัตามขนาด บริบท และสังกดัในแต่ละพ้ืนท่ี 
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