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รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาองคประกอบ กําหนดรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน
ประชากรที่ใช ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 42 เขต
พื้นที่การศึกษา รวมจํานวน 2,287 โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการกลุมงาน
บริหารวิชาการ จากโรงเรียน 377 โรง เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามองคประกอบ แบบสัมภาษณ
เชิงลึก และแบบประเมินรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชสมการถดถอย
ผลการวิจยั พบวา 1) องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก หลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหความสําคัญ
การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการฯ ประกอบดวย
หลักสูตรและการนําไปใช การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงภายใตภายใตกรอบของการวางแผน การปฏิบตั กิ าร และการสะทอนผล ตามองคประกอบ
การบริหารงานวิชาการ โดยมีการกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับการสนับสนุน
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ใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหจากสาระหลักสูตรทองถิ่น และ 3) รูปแบบการบริหารงานวิชาการฯ มี
ความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: รูปแบบ / การบริหารงานวิชาการ / การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
Abstract
The purposes of this research were to study the components, identify, and
evaluate the academic management model of the secondary school under the Ofﬁce of
Basic Education Commission to promote an analytic thinking ability development of
learners. Populations were 2,287 secondary schools under the Ofﬁce of the Basic
Education Commission from 42 areas. Informants were school directors or deputy director
in academic affairs from 377 schools. Research tools were questionnaire, in-depth
interview, and model evaluation form. Regression analysis was used to analyze the data.
The results showed that: 1) the components of an academic management of
the secondary schools under the Ofﬁce of Basic Education Commission to promote
analytic thinking ability development of learners consisted of 6 major components:
curriculum and curriculum implementation, education assurance, importance analysis,
relational analysis, and principle analysis. 2) There were 3 academic management
models to promote an analytic thinking ability development of learners including the
curriculum and its application model, the learning and teaching management model,
and the education assurance model. These were sets of concepts, objectives, processes,
and factors of success under processing framework of planning, operating, and
feedbacking in order to achieve an academic management for an analytic thinking
ability development of learners. 3) In overview, academic management models was
accurate, possible, and useful at the highest level.
KEYWORDS: ACADEMIC MANAGEMENT / AN ANALYTIC THINKING ABILITY DEVELOPMENT
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บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกาํ หนดตัวบงชีม้ าตรฐาน
การศึกษาในสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตัวที่ 2 ที่กําหนดใหผูเรียนจะตองเกิดทักษะทาง
ความสามารถในการคิด ซึง่ เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง
องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) ไดใหขอ เสนอการปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุงทําการพัฒนาคุณภาพคนไทย ซึ่งหนึ่งใน
จุดเนน คือ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
อยางไรก็ตาม จากความเปนนามธรรมของการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหสอดคลองกับปญหาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) สะทอน
ปญหาการจัดการศึกษาของประเทศที่ผานมา พบวา การจัดการศึกษาในประเทศยังคงให
ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณมากกวากระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู
ดวยตนเองผานทางการคิดวิเคราะห สถานศึกษามีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับสื่อ
ไมเพียงพอตอการใชเพือ่ ศึกษาคนควาเพือ่ กระตุน ทักษะการคิดวิเคราะหของผูเ รียน ประกอบกับ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ มีการระบุถงึ การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนรวมดวย แตมีขอพึงสังเกตไดวา ในการปฏิบัติจริงการดําเนินการดังกลาว มีนัยเพื่อ
ใหการจัดการศึกษาของทุกสถานศึกษาในประเทศเปนไปอยางมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน
สงผลใหสถานศึกษาสวนใหญไดใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ
การดําเนินการเพียงเพื่อใหผานการประเมินคุณภาพดังกลาว ทั้งที่ความเปนจริง สถานศึกษา
ควรใสใจในกระบวนการบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) ดาน
การวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน เพราะ
เมื่อผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไมใช
เรื่องที่เปนปญหาอีกตอไป
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ดังนั้น เพื่อแกปญหาของความเปนนามธรรมของการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยจึงทําการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของการวางแผน การปฏิบัติการ และการสะทอนผลการดําเนินงานที่
ครอบคลุมกิจกรรมดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
สามารถทําการวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ ดวยการใช
วิธกี ารอุปนัย และวิธกี ารนิรนัย สงผลใหเกิดการเนนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน ไดอยางเปนพลโลกพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ไดตอไป
ขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ครั้งนี้
สําหรับความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้น เปนพื้นฐานหรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการคิด
ระดับสูง ซึง่ ไดแก การแกปญ
 หา การตัดสินใจ การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และการคิดสรางสรรค
โดย Bloom (1956) ไดเสนอทฤษฎีการคิดวิเคราะหโดย แบงยอยออกเปน 3 แบบคือ
วิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ และในป ค.ศ. 2001
Marzano (2001) ไดเสนอทฤษฎีการคิด โดยการคิดในขั้นวิเคราะหนั้น สามารถจําแนกเปน
5 ดานยอย คือ ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และ
ดานการคาดการณ เปนตน ซึง่ ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเ รียนนัน้ สามารถพัฒนา
ไดจากการจัดประสบการณที่หลากหลาย และจากบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน เชน
การแลกเปลี่ยนความคิด การชี้แจงเหตุผล การแกปญหา รวมถึงวิธีการสอนของครูที่จะสงผล
ตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551) ที่วา
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคิดตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการคิดวิเคราะห
นอกจากจะชวยใหครูไดแนวทางในการสอนแลว ยังสามารถใชเปนแนวทางการคิดตาม
ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห และประเมินผลดวย สอดคลองกับ สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550)
ที่วา เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ไดแก 1) เทคนิคการใช
คําถาม 2) การระดมสมอง 3) เทคนิคการใชสมุดบันทึกและแผนปายนิเทศ 4) เทคนิคการใช
หมวกแหงความคิดหกใบ จึงมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน
2. กําหนดรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน
3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ที่ใชการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ภายใตการตรวจความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากร และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ ชินภัทร
ภูมิรัตน (2555) จันทรานี สงวนนาม (2553) ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) และ สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2554) ที่กลาวถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ดังนี้ 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการจัดการเรียนการสอน
3) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ของ บรรดล สุขปติ (2552) ศิริชัย
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กาญจนวาสี (2556) Ary, Jacob, and Razavich (1990) และ Cresswell (2008) ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดจาก Bloom (1956) และทฤษฎีการคิดขั้นวิเคราะหของ นํ้าทิพย วิภาวิน (2552)
วิจารณ พานิช (2555) และ Marzano (2001) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของผูเรียนดวยการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และ
การวิเคราะหหลักการ โดยการใชเหตุผลแบบนิรนัย การใชเหตุผลแบบอุปนัย และการใชเหตุผล
แบบอุปนัย-นิรนัย ดังนี้

-

การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการวัดผลและประเมินผล

การคิดวิเคราะหของผูเรียน
- การวิเคราะหความสําคัญ
- การวิเคราะหความสัมพันธ
- การวิเคราะหหลักการ

➤

การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห
- การใชเหตุผลแบบนิรนัย หรือวิธีอนุมาน
(Deductive reasoning)
- การใชเหตุผลแบบอุปนัย หรือวิธีอุปมาน
(Inductive reasoning)
- การใชเหตุผลแบบอุปนัย-นิรนัย
(Inductive-deductive reasoning)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชากร ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีผใู หขอ มูล ไดแก ผูอ าํ นวยการ หรือรองผูอ าํ นวยการ
กลุมงานบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา รวมจํานวน
2,287 โรงเรียน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามกรอบเนื้อหาของ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทีส่ นับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียน ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไว ดังนี้
1. แบบสอบถามองค ป ระกอบการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
จํานวน 1 ฉบับ รวมจํานวน 70 ขอ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .8821 แบงออกเปน 2 ตอน
ไดแก
1.1 ตอนที่ 1 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 ขอ
1.2 ตอนที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 ขอ
2. แบบสั ม ภาษณ เ พื่ อ ยื น ยั น องค ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนในเชิงลึก
จํานวน 6 ขอ
3. แบบประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเ รียน ทีม่ ลี กั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ
การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ใชการวิเคราะหขอ มูล เพือ่ ตอบคําถามการวิจยั ในแตละขอ
ดังนี้
1. จากคําถามการวิจัย องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียน มีลักษณะเปนอยางไร ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.1 สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน วิเคราะหขอ มูลดวยสถิติ คาเฉลีย่ (Mean)
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และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.3 พยากรณการบริหารงานวิชาการทีส่ ง ผลตอการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Regression analysis)
1.4 สัมภาษณเชิงลึกเพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนในเชิงลึก
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. จากคําถามการวิจยั รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียน ควรเปนอยางไร ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 สังเคราะหองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis)
2.2 สัมมนาอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
3. จากคําถามการวิจยั รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียนมีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน อยูในระดับใด
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
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ผลการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุงกําหนดรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ผลการวิจัยสามารถสรุปเปนองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ไดจํานวน 6 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ไดแก (1) ความสอดคลอง
กั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู  เรี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล
(2) การจัดองคประกอบของเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(3) ความครอบคลุมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูจากประสบการณจริง ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ใหเกิดการเรียนรูไดอยางไรขีดจํากัดตามความสนใจของผูเรียนแตละคน
องคประกอบที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก (1) การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเองความตองการของผูเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และทองถิ่น อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (2) การทําวิจัยหรือการศึกษาหาความรูความจริง
ดวยตนเองโดยใชครูเปนที่ปรึกษาเพื่อใหผูเรียนมีอิสรภาพทางความคิด (3) การมุงเนนการนํา
เสนอขอเท็จจริงทางวิชาการ จากการนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
ผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการคนพบใหม ๆ
องคประกอบที่ 3 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก (1) การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดโดยเนนการให
ผูเ รียนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห (2) การกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในทีส่ อดคลอง
กับการสนับสนุนใหผเู รียนเกิดการคิดวิเคราะหจากสาระหลักสูตรทองถิน่ (3) การจัดทํารายงาน
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนโดยเปรียบเทียบกันในแตละป
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องคประกอบที่ 4 ดานการวิเคราะหความสําคัญ ไดแก (1) การทําความเขาใจและ
ใหเหตุผลในเชิงความสําคัญของเหตุและผลตามความสามารถในการตัดสินใจและการลงสรุป
ความเห็น โดยใชการแยกหารายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ในแงมุมที่แตกตางกันของผูเรียน
แตละคน (2) การทําความเขาใจและใหเหตุผลในเชิงความสําคัญของเหตุและผล เพือ่ สนับสนุน
ความสําคัญของของเรื่องใดเรื่องหนึ่งในแงมุมที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคนตามการยอ
ความ (3) การทําความเขาใจและใหเหตุผลในเชิงความสําคัญของเหตุและผลตามการวิเคราะห
อนุมานขอมูลโดยการตั้งขอสันนิษฐาน
องคประกอบที่ 5 ดานการวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก (1) การระบุความสัมพันธ
ของเหตุ แ ละผลในภาพกว า งของแต ล ะประเด็ น ที่ ศึ ก ษา โดยใช กิ จ กรรมเป น สื่ อ กระตุ  น
ความคิด (2) การระบุถึงตัวแปรที่เปนเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกัน โดยใช
การจัดบรรยากาศดานอารมณ (3) การทําความเขาใจและใหเหตุผลในเชิงความสัมพันธของ
เหตุและผลตามประสบการณตรงของผูเ รียนทีส่ อดคลองกับหลักการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร
องคประกอบที่ 6 ดานการวิเคราะหหลักการ ไดแก (1) การคนหาโครงสรางและระบบ
ของเรื่ อ งราวหรื อ การกระทํ า ต า ง ๆ โดยใช เ หตุ ผ ลที่ เริ่ ม ด ว ยการกํ า หนดข อ ความหลั ก
(2) การพิจารณาแยกแยะองคประกอบของหลักการในแตละเรื่องราวโดยใชการสังเกต
ความเปนจริงจากปรากฏการณเฉพาะตาง ๆ แลวสรุปรวมเปนกฎเกณฑหรือขอสรุปทั่วไป
(3) การคนหาขอสรุปภายใตหลักการวิจัยที่เปนวิทยาศาสตร (4) การทดสอบและการหา
บทสรุปของความเชื่อมโยงกันในแตละปรากฏการณ โดยใชกิจกรรมโตตอบ
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน สรุปไดดังนี้
2.1 หลักสูตรและการนําหลั ก สู ต รไปใช เป นการบริ หารภายใต ภายใต ก รอบ
ของกระบวนการวางแผน การปฏิบัติการ และการสะทอนผล เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยการจัด
องคประกอบของเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับการคิดวิเคราะหของผูเรียน ตาม
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งครอบคลุม
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การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูจาก
ประสบการณจริง ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ดวย
การสงเสริมสนับสนุนใหผสู อนใชการวิจยั เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู ใหเกิดการเรียนรู
ไดอยางไรขีดจํากัดตามความสนใจของผูเรียนแตละคน
2.2 การจัดการเรียนการสอน เปนการบริหารภายใตภายใตกรอบของกระบวนการ
วางแผน การปฏิบัติการ และการสะทอนผล เพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเองความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และทองถิ่นอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยการทําวิจัยหรือการศึกษาหาความรูความจริงดวย
ตนเองโดยใชครูเปนที่ปรึกษาเพื่อใหผูเรียนมีอิสรภาพทางความคิด ซึ่งมุงเนนการนําเสนอ
ขอเท็จจริงทางวิชาการ จากการนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหผูเรียน
ทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการคนพบใหม ๆ
2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการบริหารภายใตภายใตกรอบของกระบวนการ
วางแผน การปฏิบัติการ และการสะทอนผล การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับโรงเรียน และสามารถนําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดโดยเนนการใหผเู รียนมีทกั ษะในการคิด
วิเคราะห การกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับการสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการคิดวิเคราะหจากสาระหลักสูตรทองถิน่ และการจัดทํารายงานการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียนโดยเปรียบเทียบกันในแตละป
3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเ รียน มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในระดับมากทีส่ ดุ (M = 4.38;
SD = .38 ) (M = 4.86; SD = .31) และ (M = 4.90; SD = .25) ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบวา องคประกอบดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ประกอบ
ดวย 4 องคประกอบยอย ไดแก (1) ความสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
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โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) การจัดองคประกอบของเนือ้ หาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับการคิดวิเคราะหของผูเรียน ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (3) ความครอบคลุมการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูจากประสบการณจริง ใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ใหเกิดการเรียนรูไดอยางไรขีดจํากัดตาม
ความสนใจของผูเรียนแตละคน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551) ที่วา ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับการคิดวิเคราะหของผูเรียน ตามความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูผูสอนตองชวยใหผูเรียนดําเนิน
การคิดตามขัน้ ตอนหรือกระบวนการของการคิดวิเคราะห ขัน้ ตอนการคิดหรือกระบวนการคิด
ทีช่ ดั เจน นอกจากจะชวยใหครูไดแนวทางในการสอนแลว ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัด
และประเมินผล กระบวนการคิดตามขั้นตอนของการคิดวิเคราะหและประเมินผลดวย
2. ผลการวิ จั ย การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตอนที่ 1 ของการวิจัย พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ในระดับมาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติ
ในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได คือ ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานการวัดผลและประเมินผล สาเหตุที่ดานการวัดผลและประเมินผล มีการนําไปปฏิบัติ
เปนลําดับทีน่ อ ยกวาการบริหารงานวิชาการในดานอืน่ ๆ นัน้ อาจเนือ่ งมาจากในทางปฏิบตั นิ นั้
ปญหาในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ที่ตองใชการวัดความสามารถใน
การแยกหารายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของเรื่องราว เหตุการณ การกระทํา ความคิด
ความจริ ง เพื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาไตร ต รอง เปรี ย บเที ย บหาสาระหรื อ แก น สาร หลั ก การ
ความเกีย่ วโยง หามูลเหตุ หรือตนกําเนิดของสิง่ นัน้ โดยในปจจุบนั นิยมใชแบบทดสอบมาตรฐาน
ที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดซึ่งมีผูสรางไวแลว แตไมใชครูผูสอนทุกคนจะสามารถ
เขาถึงการนําแบบทดสอบมาตรฐานเหลานี้มาใชได จึงทําใหครูผูสอนสวนใหญนิยมวัดดวย
แบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่สรางขึ้นใชเอง แตก็อาจมีปญหาที่เรื่องของ
ประเด็นความแมนตรงในการวัด (Validity) และความเชือ่ ถือไดของแบบทดสอบ (Reliability)
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ซึ่งตองใชฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาเปนหลัก สงผลใหในทางปฏิบัติจริง จึงอาจทําไดแค
การบูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห เขาไปในหลักสูตร หรือบูรณาการความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห เข า ไปในการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ประกอบการจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ พูนภัทรา พูลผล (2554) ในประเด็นที่วา สถานศึกษา
ควรอํานวยความสะดวกใหครูมีระบบเกณฑการวัดและประเมินความรูหรือพฤติกรรมตาง ๆ
หรือใชเครื่องมือวัดเพื่อใหไดตัวเลขแทนคุณลักษณะตาง ๆ การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจาก
การวัดรวมกับการใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ สามารถวัดความรูความสามารถของผูเรียนที่หลากหลาย วัดความสามารถของผูเรียน
ตามศักยภาพของแตละบุคคลตามแตละบุคคลที่มีความถนัด เนนการแสดงออกซึ่งทักษะ
กระบวนการคิด การเชื่อมโยง การตัดสินใจ การแกปญหา การคิดวิเคราะหของผูเรียน
3. ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียน ซึ่งเปนการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตภายใตกรอบของกระบวนการ
วางแผนการปฏิ บั ติ ก ารและการสะท อ นผลเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการนํ า หลั ก สู ต รไปใช
การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเองความตองการของ
ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยการกําหนดเกณฑ
การประกันคุณภาพภายในทีส่ อดคลองกับการสนับสนุนใหผเู รียนเกิดการคิดวิเคราะหจากสาระ
หลักสูตรทองถิน่ ซึง่ ทําใหการนํารูปแบบไปปฏิบตั นิ นั้ ควรเริม่ จากหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนหลักประกันวา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ครัง้ นี้ จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเ รียน
ไดอยางเปนรูปธรรม ครอบคลุม 1) การใชเหตุผลแบบนิรนัย 2) การใชเหตุผลแบบอุปนัย และ
3) การใชเหตุผลแบบอุปนัย-นิรนัย สอดคลองกับ ศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2556) ทีว่ า หลักการวิจยั
ที่เปนวิทยาศาสตร และการทดสอบและการหาบทสรุปของความเชื่อมโยงกันในแตละปรากฎ
การณ เปนกระบวนการทีใ่ ชประสบการณ แหลงความรู และการใชเหตุผลรวมกัน เพือ่ แสวงหา
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ความรู ความจริง โดยเนนการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยขอมูลเชิงประจักษและ
หลักการตรวจสอบยืนยันความถูกตอง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. เพื่อใหการนํารูปแบบไปใชใหเกิดประประสิทธิผล จึงควรมีการกําหนดแผน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนตามกรอบรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความสอดคลองตามรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ข องผู  เรี ย นด า นการจั ด การเรี ย น
การสอนเพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถนํารูปแบบไปสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไดอยางครอบคลุมครบทุกประเด็น
3. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดอยางสอดคลองตามกระบวนการใน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการกํากับผลลัพธการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของผูเรียนใหไดตรงตามรูปแบบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานบุคลากรทางการศึกษา และปจจัยดานผูเรียน
รวมดวย วาจะสงผลอยางไรตอการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ทั้งนี้
เพือ่ ใหรปู แบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน
มีความสมบูรณในทุกประเด็นศึกษา
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรดานการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนรวมดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการนํารูปแบบ
ไปปฏิบัติใหไดในวงกวาง
รายการอางอิง
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