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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษากรอบแนวคิิด สภาพปััจจุุบัน 
ั และสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของ
การบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ ตััวอย่่าง คืือ โรงเรีียน
มััธยมศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน จำำ�นวน  385 โรง ผู้้�ให้้ข้้อมููล ได้้แก่่
ผู้้อำ� ำ�นวยการ รองผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการ และครูู รวม 973 คน เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั  คืือ แบบสอบถาม  
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการแจกแจงความถี่่� หาค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิิจััย
พบว่่า 1) กรอบแนวคิิดการบริิหารงานวิิชาการ ประกอบด้้วย การพััฒนาหลัักสููตร การจััดการเรีียนการสอน 
การนิิเทศการสอน การพััฒนาและการใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีี การวััดและประเมิินผล ส่่วนกรอบแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพ  ประกอบด้้วย 3 คุุณลัักษณะ ได้้แก่่ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์
มีีความสามารถในด้้านเศรษฐกิิจ  มีีคุุณธรรมและมีีความรัับผิิดชอบ 2) สภาพปััจจุุบัันของการบริิหาร
งานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาฯ ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก ด้้านที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด คืือ การจััดการเรีียน
การสอน (M = 3.84) ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาฯ ในภาพรวม
อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ด้้านที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด คืือ การจััดการเรีียนการสอน (M = 4.67) ส่่วนด้้านที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ย
ต่ำำ��สุุด คืือ การพััฒนาสื่่�อและเทคโนโลยีี (M = 3.74)
คำำ�สำำ�คััญ: การบริิหารงานวิิชาการ, โรงเรีียนมััธยมศึึกษา, การพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
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Abstract
The purposes of this research were to study the conceptual framework and examine
the present as well as desired status of academic management strategies for secondary
schools according to the concept of quality citizen enhancement. The samples were
385 secondary schools under the Office of the Basic Education Commission. Data were
obtained from 973 informants comprised of school directors, deputy directors, and teachers.
The research instrument was a constructed questionnaire. The data were analysed using
frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The research results
showed that the academic management of secondary school conceptual framework
according to the concept of quality citizen enhancement was comprised of schooling,
supervised study, development and implementation of technology media, and measurement
and evaluation. The concept development for quality population contained 3 attributes.
These attributes were creativity and critical thinking, having economics capability, and
having virtue and responsibility. The results likewise showed that the current status of high
school academic administration was at a high level (M = 3.84), and the desired academic
management strategy which received the highest mean score was schooling (M = 4.67),
while the lowest mean score was for media and technology development (M = 3.74).
Keywords: academic management, secondary schools, quality citizen enhancement
บทนำำ�
ในปััจจุุบัันสภาพสัังคมไทยยัังไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมการพััฒนาความสามารถทางด้้านคุุณลัักษณะ
ของพลเมืืองคุุณภาพ เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาคนให้้รู้้เ� ท่่าทัันการเปลี่่ย� นแปลงวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิต
และร่่วมพััฒนาสัังคมให้้เจริิญก้้าวหน้้า ประเทศจะอยู่่�รอดจากการแข่่งขัันในโลกยุุคศตวรรษที่�่ 21 ได้้ขึ้้�นอยู่่�
กัับพลเมืืองที่่�มีีคุุณภาพ  ซึ่่�งพลเมืืองที่่�มีีคุุณภาพขึ้้�นอยู่่�กัับการอบรมเลี้้�ยงดููและการจััดการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ 
โดยการเสริิมสร้้างพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เต็็มศัักยภาพในหลายมิิติิ โดยเฉพาะคุุณลัักษณะของความเป็็นพลเมืือง
คุุณภาพซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความสามารถในด้้านการประกอบอาชีีพ 
คุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในปััจจุบัุ นก่
ั อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
มากมายในสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมไทย ส่่ ง ผลกระทบโดยตรงต่่ อ วิิ ถีี การดำำ� รงชีีวิิ ต ของคนในสัั ง คม 
หากประเทศไทยต้้องการพลเมืืองคุุณภาพ จำำ�เป็็นต้้องยึึดตามหลัักการ “มวลน้ำำ��หนัักแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง
(critical mass)” คืือ ต้้องพััฒนาประชากรให้้ได้้หนึ่่�งในสามของประชากรทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 35
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ถึึงจะเกิิดพลัังที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนคุุณภาพของคนและช่่วยประเทศชาติิโดยรวมให้้พััฒนาไปในทิิศทาง
ที่่�พึึงประสงค์์ได้้  (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2557) ต้้องการพลเมืืองคุุณภาพ จำำ�เป็็น
ต้้องยึึดตามหลัักการ “มวลน้ำำ��หนัักแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง (critical mass)” คืือ ต้้องพััฒนาประชากรให้้ได้้
หนึ่่�งในสามของประชากรทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 35 ถึึงจะเกิิดพลัังที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนคุุณภาพของ
คนและช่่วยประเทศชาติิโดยรวมให้้พััฒนาไปในทิิศทางที่พึ่� งึ ประสงค์์ได้้ (สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน, 2557)
ประเทศไทยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประชาคมอาเซีียน  ครอบครััวในระดัับกลางและระดัับล่่างยัังไม่่มีี
ความพร้้อมและศัักยภาพพอที่่�จะเติิบโตอย่่างเข้้มแข็็งไปพร้้อมกัับสภาพการขยายตััวของประเทศที่่�มีี
ความซัับซ้้อน  มีีความเป็็นสากลมากขึ้้�น  และค่่าครองชีีพที่่�จะสููงเป็็นเงาตามตััว  ความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ
จะเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการพััฒนาประเทศ ดัังนั้้�น พลเมืืองคุุณภาพควรมีีสััดส่่วนสููงขึ้้�น  การลงทุุนด้้าน
พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์จึึงเป็็นการปรัับกลยุุทธ์์การทำำ�งานของสำำ�นัักการศึึกษาให้้มีีการดำำ�เนิินการประสาน
งานกัันสู่่�ผลสััมฤทธิ์์�ของการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับพลเมืือง (มานิิต เตชอภิิโชค, 2556)
แผนพััฒนาการศึึกษาฉบัับที่�่ 8 พ.ศ. 2550-2554 มุ่่�งพััฒนาคุุณลัักษณะเด็็กไทยให้้สอดคล้้องกัับ
ความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ ได้้แก่่ การมีวิี ินััย มีีความซื่่�อสััตย์์ มีีความรัับผิิดชอบ เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่วน
่ รวม 
และสามารถปรัับตััวอยู่่�ในสัังคมที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วได้้อย่่างเหมาะสม ความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ 
มีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาประเทศ โรงเรีียนควรจััดเข้้าในหลัักสููตรการเรีียนการสอน เช่่น มุ่่�งเน้้นคุุณธรรม 
ศีีลธรรม ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ความเมตตา การเคารพสิิทธิิของผู้้อื่� ่�น การลงมืือปฏิิบััติิทำำ�ให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกที่่�จะ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม  และพััฒนาไปสู่่�  “ความเป็็นพลเมืืองดีี” ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการสร้้าง
ประชาชนไปสู่่� “ความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ” (ปริิญญา เทวานฤมิิตรกุุล, 2555) พลเมืืองคุุณภาพควรจััดไว้้
ในหลัักสููตรอย่่างชััดเจน  และจััดการเรีียนการสอนโดยการใช้้กิิจกรรมที่่�ให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิจริิงร่่วมกัับชุุมชน
ในด้้านต่่าง ๆ ทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดพััฒนาการทั้้�งด้้านสติิปััญญา อารมณ์์ความรู้้สึ� ึก ร่่างกาย และจิิตใจสามารถ 
อยู่่�ร่่วมในสัังคมได้้อย่่างมีคี วามสุุข (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2550)
การพััฒนาคนให้้เป็็นพลเมืืองคุุณภาพ ต้้องใช้้การศึึกษาเข้้ามาช่่วยโดยเฉพาะการบริิหารงานวิิชาการ
เพราะเป็็นตััวชี้้�วัดั คุุณภาพของนัักเรีียน และความสามารถของผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา การบริิหารงานวิิชาการ
เป็็นการสร้้างกระบวนการงอกงามให้้แก่่บุุคคลและสัังคม ทำำ�ให้้คนเป็็นคนรู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์ รู้้�จัักแก้้ปััญหา
มีคี วามคิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ รู้จั้� กั เรีียนรู้้ด้้ว
� ยตััวเอง สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับเหตุุการณ์์ที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น�
ได้้อย่่างรวดเร็็ว  มีีคุุณธรรมจริิยธรรม รู้้�จัักพึ่่�งตนเองและสามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเป็็นสุุข
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เป็็นคนดีี  และเป็็นคนเก่่ง การที่่�โรงเรีียนจะทำำ�หน้้าที่่�นี้้�ได้้อย่่างสมบููรณ์์ผู้้�บริิหารต้้องให้้ความสำำ�คััญแก่่งาน
วิิ ช าการ เข้้าใจขอบข่่ า ยงานและภาระหน้้าที่่� ข องการบริิ ห ารงานวิิ ช าการในโรงเรีียนเป็็ น อย่่ า งดีี 
จากการศึึกษางานวิิจััย พบว่่า เยาวชนช่่วงอายุุ 15-18 ปีี หรืือช่่วงมััธยมศึึกษาตอนปลาย เป็็นช่่วงที่่�มีี
วุุฒิิภาวะเพีียงพอที่�จ่ ะแก้้ไขปััญหา หรืือประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�สนใจของสัังคมได้้ โดยนำำ�ความรู้้�ในศาสตร์์ต่่าง ๆ
ที่่ไ� ด้้เรีียนมาไปใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต (ทิิพย์พ์ าพร ตัันติสุิ นท
ุ ร, 2554) ดัังนั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาการบริิหารงาน
วิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพของโรงเรีียน เพื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา
ผู้้�บริิหารระดัับสููง และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีกลยุุทธ์์ในการพััฒนาการบริิหารงานวิิชาการตามแนวคิิด
พลเมืืองคุุณภาพเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ ทััศนคติิ ค่่านิิยม  ความตระหนัักรู้้� มีีจิิตสำำ�นึึกและ
พฤติิกรรมตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพในทางที่่�ดีีขึ้้�นซึ่่�งเป็็นตััวชี้้�วััดความเจริิญ และพััฒนา
ประเทศชาติิ
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� ศึึกษากรอบแนวคิิดของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพ
2. เพื่่อ� ศึึกษาสภาพปััจจุบัุ นั และสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
ตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
วิิธีีการวิิจััย
      

การวิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนา (descriptive research) ประกอบด้้วย 2 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 ศึึกษากรอบแนวคิิดการวิิจััย โดยศึึกษาทฤษฎีีและงานวิิจััยที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร

งานวิิชาการตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ กำำ�หนดเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ 1) ขอบข่่ายการบริิหารงาน
วิิชาการของกฎกระทรวงศึึกษาธิิการ (2550) ประกอบด้้วย การพััฒนาหลัักสููตร การจััดการเรีียนการสอน 
การนิิเทศการสอน  การพััฒนาและการใช้้สื่่�อเทคโนโลยีี  การวััดและประเมิินผล และ 2) กรอบแนวคิิด
การพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพมีีคุุณลัักษณะ 3 คุุณลัักษณะ ประกอบด้้วย มีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์และความคิิด
สร้้างสรรค์์ มีีความสามารถในด้้านเศรษฐกิิจ  และมีีคุุณธรรมและรัับผิิดชอบต่่อสัังคม นำำ�เสนอผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จำำ�นวน 5 คน เพื่่�อประเมิินความเหมาะสม
ขั้้�นตอนที่่� 2 ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียน
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มััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ  ประชากรในการวิิจััย คืือ โรงเรีียนมััธยมศึึกษา สัังกััด
สำำ�นักั คณะกรรมการการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน ปีีการศึึกษา 2558 จำำ�นวน 2,361 โรง ตััวอย่่างที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง�
นี้้� จำำ�นวน  385 โรง กำำ�หนดขนาดตััวอย่่างโดยใช้้สููตรการคำำ�นวณของ Yamane (1973) ผู้้�ให้้ข้้อมููล ได้้แก่่
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน  รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ และครููผู้้�สอน  รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 
1,155 คน
    เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับสภาพปััจจุบัุ ันและสภาพพึึงประสงค์์ของ
การบริิหารงานวิิชาการการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ  มีีลัักษณะเป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ
(rating scale) คืือ มากที่่�สุุด มาก ปานกลาง น้้อย และน้้อยที่่�สุุด ผู้้�วิิจััยนำำ�แบบสอบถามไปให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จำำ�นวน  5 ท่่าน ประเมิินความตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity) สำำ�หรัับการเลืือกผู้้�เชี่่�ยวชาญ ใช้้วิิธีีเลืือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) เป็็นผู้้บ� ริิหารโรงเรีียนมััธยมศึึกษา เป็็นผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของกระทรวง
ศึึกษาธิิการ และเป็็นอาจารย์์สอนระดัับมหาวิิทยาลััย มีีประสบการณ์์ด้้านการบริิหารงานวิิชาการไม่่น้้อยกว่่า
5 ปีี มีีความเข้้าใจในเรื่่�องการบริิหารงานวิิชาการและเรื่่�องการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ จากนั้้�นคััดเลืือก
ข้้อคำำ�ถามที่่�มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องระหว่่างคำำ�ถามและจุุดประสงค์์ (index of item objective
congruence: IOC) ตั้้�งแต่่ 0.80 ขึ้้�นไป และปรัับปรุุงแก้้ไขแบบสอบถามตามข้้อเสนอแนะของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และนำำ�เสนอต่่ออาจารย์์ที่ป่� รึึกษา นำำ�ไปทดลองใช้้แล้้วหาค่่าความเชื่่อ� มั่่น พ
� บว่่า ระดัับความเชื่่อ� มั่่นด้้
� านสภาพ
ปััจจุุบััน เท่่ากัับ 0.94 และด้้านสภาพพึึงประสงค์์ เท่่ากัับ 0.98
    ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการส่่งแบบสอบถามไปยัังตััวอย่่าง จำำ�นวน  1,155ฉบัับ ได้้รัับ
แบบสอบถามกลัับคืืนมารวม 973 ฉบัับ คิิดเป็็นร้้อยละ 84 ของแบบสอบถามทั้้�งหมด จากนั้้�นนำำ�ไปวิิเคราะห์์
ข้้อมููล ได้้แก่่ ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม  ใช้้การแจกแจงความถี่่� และหาค่่าร้้อยละ ข้้อมููลสภาพ
ปััจจุบัุ นั และสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืือง
คุุณภาพ  ใช้้การหาค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิิจััย
1. กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
     ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษากระบวนการบริิหารงานวิิชาการและกรอบแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ 
นำำ�เสนอผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อประเมิินกรอบแนวคิิดผลการประเมิิน พบว่่า ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิทั้้ิ �ง 5 ท่่าน มีีความเห็็น
สอดคล้้องกัันว่่า กระบวนการบริิหารงานวิิชาการและแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ มีีความเหมาะสม
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รายละเอีียด ดัังนี้้�
1.1 กระบวนการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืือง
คุุณภาพมีีความสำำ�คััญ ประกอบด้้วย การพััฒนาหลัักสููตร การจััดการเรีียนการสอน  การนิิเทศการสอน 
การใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีี การวััดและประเมิินผล
1.2 แนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพมีีคุุณลัักษณะ ประกอบด้้วย 3 คุุณลัักษณะ
ได้้แก่่ 1) มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์ 2) มีีความสามารถในด้้านเศรษฐกิิจ 3) มีีคุุณธรรม
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยมีอี งค์์ประกอบย่่อย ดัังนี้้�
     1) มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ องค์์ประกอบย่่อย คืือ มีี
ความคิิดสร้้างสรรค์์ คิิดเป็็น ทำำ�เป็็น  แก้้ปััญหาได้้  มีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์วิิจารณ์์ มองปััญหา และสามารถ
แก้้ปััญหาความขััดแย้้งใด ๆ ด้้วยสัันติิวิิธีี
		

2) มีีความสามารถในด้้านเศรษฐกิิจ  องค์์ประกอบย่่อย คืือ มีีประสิิทธิิภาพใน

การทำำ�งานหรืือเป็็นแรงงานที่�มี่ ีทัักษะสููง มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสููง มีีศัักยภาพและความสามารถ
ในระดัับสููงด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและการสื่่�อสารทำำ�งานเป็็นทีีมได้้ มีีสมรรถนะในการประกอบอาชีีพ
     3) มีีคุุณธรรมและมีคี วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคม  องค์์ประกอบย่่อย คืือ เคารพและ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายกฎระเบีียบของสัังคม  มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและความยุุติิธรรม  มีีความรัับผิิดชอบ
มีีจิิตสาธารณะ ช่่วยพััฒนาเมืืองและสัังคมและให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่�น  มีคี วามสุุขบนพื้้�นฐานของความเป็็น
ไทยภายใต้้บริิบทของสัังคมโลกใหม่่ ยอมรัับอดทนต่่อความแตกต่่างทางวััฒนธรรมและก้้าวข้้ามวััฒนธรรม 
มีีความเป็็นผู้้�นำำ�
2. ผลการศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียน
มััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
ผู้้�วิิจััยนำำ�เสนอข้้อมููล ดัังนี้้�
2.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
      

ในภาพรวม พบว่่า ผู้้ต� อบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย คิิดเป็็นร้้อยละ 53.2 และ

เพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ 46.8 ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ 50-60 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 53.8 รองลงมามีีอายุุ 40-49 ปีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 25.1 ส่่วนใหญ่่มีีการศึึกษาระดัับปริิญญาโท คิิดเป็็นร้้อยละ 69.5 รองลงมาคืือ ปริิญญาตรีี 
คิิดเป็็นร้้อยละ 25.0 ส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์ 16-20 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 40.9 รองลงมามีีประสบการณ์์
5-10 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 22.4 ขนาดสถานศึึกษาส่่วนใหญ่่มีขี นาดกลาง คิิดเป็็นร้้อยละ 39.2 รองลงมา คืือ
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ขนาดใหญ่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 25.1
2.2 สภาพปััจจุุบัันและสภาพพึึงประสงค์์การบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
ตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพในภาพรวม  อยู่่�ในระดัับมาก (M = 3.79) เมื่่�อพิิจารณารายด้้าน พบว่่า ด้้านที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ย
สููงที่่�สุุด คืือ ด้้านการจััดการเรีียนการสอน  (M = 3.84) รองลงมา คืือ การนิิเทศการสอน  (M = 3.82)
การวััดประเมิินผล (M = 3.81) การพััฒนาหลัักสููตร (M = 3.78) และการพััฒนาและใช้้สื่่�อเทคโนโลยีี (M =
3.74) ตามลำำ�ดัับ ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิด
การพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพในภาพรวม อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด (M = 4.65) เมื่่�อพิิจารณารายด้้าน พบว่่า ด้้าน
ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ ด้้านการจััดการเรีียนการสอน  (M = 4.67) รองลงมาคืือ การนิิเทศการสอนและ
การวััดประเมิินผล มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากััน (M = 4.66) การพััฒนาและใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีมีีค่่าเฉลี่่�ย (M = 4.65) และ
การพััฒนาหลัักสููตร (M = 4.63) ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้านมีรี ายละเอีียด ดัังนี้้�
		2.2.1 การพััฒนาหลัักสููตร พบว่่า องค์์ประกอบย่่อยของสภาพปััจจุบัุ ันที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููง
ที่สุ่� ดุ มีี 2 รายการ คืือ มีีการจััดทำำ�หลัักสููตร และมีกี ารจััดการเนื้้�อหาสาระเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนมีคี วามเป็็นพลเมืือง
คุุณภาพ โดยพบว่่า การจััดเนื้้�อหาสาระเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ (M = 3.82) มีีค่่าเฉลี่่�ย
สููงกว่่าการจััดทำำ�หลัักสููตร (M = 3.74) ส่่วนองค์์ประกอบย่่อยของสภาพพึึงประสงค์์ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ
มีีการจััดทำำ�หลัักสููตร และมีกี ารจััดการเนื้้�อหาสาระเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ
		2.2.2 การจััดการเรีียนการสอน พบว่่า องค์์ประกอบย่่อยของสภาพปััจจุบัุ นั ที่่�ค่่าเฉลี่่�ย
อยู่่�ในระดัับมาก ได้้แก่่ มีกี ารจััดการเรีียนการสอน ทุุกกลุ่่�มสาระเกี่่�ยวกัับการพััฒนานัักเรีียน ส่่งเสริิมให้้รััก
การอ่่าน  สร้้างนิิสััยใฝ่่รู้้�ใฝ่่เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการจััดแหล่่งเรีียนรู้้�และสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการเรีียน
การสอน มีกี ารนำำ�ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น 
� และเครืือข่่ายผู้้ป� กครอง ชุุมชนมาร่่วมจััดการเรีียนการสอน มีกี ารพััฒนา
ครููให้้มีีความรู้้� ทัักษะและความสามารถจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างหลากหลาย มีีการจััดกิิจกรรมเกี่่�ยว
การปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม  และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระ โดยรายการที่่�มีี
ค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ มีีการจััดกิิจกรรมเกี่่�ยวการปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม  และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ให้้
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระ (M = 3.96) ส่่วนรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ มีีการนำำ�ภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น และ
เครืือข่่ายผู้้�ปกครอง ชุุมชน มาร่่วมจััดการเรีียนการสอน (M = 3.75) ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ที่�อ่ ยู่่�ในระดัับ
มากที่่�สุุด คืือ มีกี ารจััดการเรีียนการสอนทุุกองค์์ประกอบย่่อย โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ มีีการจััด
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กิิจกรรมเกี่่�ยวการปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม  และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระ
(M = 4.71) ส่่วนรายการที่่มี� ีค่่าเฉลี่่ย� ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ  คืือ มีกี ารจััดแหล่่งเรีียนรู้้แ� ละสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้อ� ต่่อการเรีียน
การสอน มีีการนำำ�ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น 
� และเครืือข่่ายผู้้ป� กครอง ชุุมชน มาร่่วมจััดการเรีียนการสอน (M = 4.64)
     เมื่่� อ พิิ จ ารณารายละเอีียดตามแนวคิิ ด การพัั ฒ นาพลเมืืองคุุ ณ ภาพ พบว่่ า
สภาพปััจจุบัุ นั ของการจััดการเรีียนการสอนทุุกองค์์ประกอบย่่อยในด้้านการมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม  มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่�น  ๆ ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ พบว่่า ด้้านการมีีคุุณธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเช่่นเดีียวกัันเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่น 
� ๆ
		2.2.3 การนิิเทศการสอน พบว่่า องค์์ประกอบย่่อยของสภาพปััจจุบัุ ันที่่�ค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ใน
ระดัับมาก ได้้แก่่ มีีการจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครูู และผู้้�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้� ความสามารถทำำ�งานแบบ
ร่่วมมืือร่่วมใจ  และเป็็นกระบวนการกลุ่่�ม  มีีการจััดกิิจกรรมอบรมครููให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการสอน
การแก้้ปััญหาด้้วยสัันติิวิิธีี  และสร้้างบรรยากาศห้้องเรีียนประชาธิิปไตย มีีการนิิเทศการเรีียนการสอนแก่่
ครููทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ โดยวิิธีีการแลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้� และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�หลาก
หลายภายในกัับสถานศึึกษาอื่่�น  ๆ มีีการติิดตามประสานงานกัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา เพื่่�อพััฒนาระบบและ
กระบวนการนิิเทศงานวิิชาการเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ  โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด
คืือ การจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครูู  และผู้้�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้� ความสามารถทำำ�งานแบบร่่วมมืือร่่วมใจ
และเป็็นกระบวนการกลุ่่�ม  (M = 3.87) ส่่วนรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ การนิิเทศการเรีียนการสอน
แก่่ครููทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ โดยวิิธีีการแลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้� และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�
หลากหลายภายในกัับสถานศึึกษาอื่่�น  ๆ (M = 3.78) ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ พบว่่า การนิิเทศการสอน
ทุุกองค์์ประกอบย่่อยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเท่่ากััน 2 รายการ ได้้แก่่
มีกี ารจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครูู และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถทำำ�งานแบบร่่วมมืือร่่วมใจ และ
เป็็นกระบวนการกลุ่่�ม และมีกี ารจััดกิิจกรรมอบรมครููให้้มีีความรู้้ค� วามสามารถในการสอนการแก้้ปััญหาด้้วย
สัันติิวิิธีี  และสร้้างบรรยากาศห้้องเรีียนประชาธิิปไตย (M = 4.68) ส่่วนรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ
มีีการนิิเทศการเรีียนการสอนแก่่ครููทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ โดยวิิธีีการแลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้� และ
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�หลากหลายภายในกัับสถานศึึกษาอื่่�น  ๆ มีีการติิดตามประสานงานกัับเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษา เพื่่อ� พััฒนาระบบ และกระบวนการนิิเทศงานวิิชาการเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนมีคี วามเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ 
(M = 4.64)
  

     เมื่่�อพิิจารณารายละเอีียดตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ พบว่่า สภาพ

วารสารครุุศาสตร์์ ปีีที่่� 49 ฉบัับที่่� 1 (มกราคม - มีีนาคม 2564) 				

9/16

ปััจจุุบัันของการนิิเทศการศึึกษาทุุกองค์์ประกอบย่่อยในด้้านการมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 
มีีค่่ า เฉลี่่� ย สููงที่่� สุุ ด เมื่่� อ เทีียบกัั บ ด้้านอื่่� น  ๆ ส่่ วน สภาพพึึ ง ประสงค์์  พ บว่่ า  ด้้านการมีีคุุ ณ ธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเช่่นเดีียวกัันเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่น 
� ๆ
		2.2.4 การพััฒนาและใช้้สื่่�อเทคโนโลยีี พบว่่า องค์์ประกอบย่่อยของสภาพปััจจุุบััน
ที่ค่่� า่ เฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมาก ได้้แก่่ มีีการจััดทำำ�และจััดหาสื่่อ� การสอน สื่่อ� การเรีียนรู้้� และเทคโนโลยีีทางการศึึกษา
มีีการพััฒนาสื่่�อ แบบเรีียน  และเทคโนโลยีีทางการศึึกษา มีีการพััฒนาห้้องสมุุดของสถานศึึกษาให้้เป็็น
แหล่่งการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมและมีีแหล่่งการเรีียนรู้้�ของสถานศึึกษา มีีการศึึกษาสำำ�รวจ  วิิเคราะห์์สภาพปััญหา
ความต้้องการใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีีทางการศึึกษา มีีการวางแผน กำำ�กับั  ติิดตามการใช้้สื่่อ�  นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด 2 รายการ ได้้แก่่ มีีการจััด
ทำำ�และจััดหาสื่่�อการสอน สื่่�อการเรีียนรู้้� และเทคโนโลยีีทางการศึึกษา และมีีการพััฒนาสื่่�อ แบบเรีียน และ
เทคโนโลยีีทางการศึึกษา (M = 3.77) ส่่วนรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ มีีการศึึกษาสำำ�รวจ  วิิเคราะห์์
สภาพปััญหา ความต้้องการใช้้สื่่�อ เทคโนโลยีีทางการศึึกษา (M = 3.68) ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ พบว่่า
ทุุกองค์์ประกอบย่่อยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ มีีการพััฒนาสื่่�อ
แบบเรีียน และเทคโนโลยีีทางการศึึกษา (M = 4.67) ส่่วนรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ มีีการวางแผน 
กำำ�กัับ ติิ ดตามการใช้้สื่่� อ นวัั ตกรรมและเทคโนโลยีีอย่่ างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่� อพัั ฒนาพลเมืืองคุุ ณภาพ 
(M = 4.64)
     เมื่่�อพิิจารณารายละเอีียดตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ พบว่่า สภาพ
ปััจจุบัุ นั ของการพััฒนาและใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีีทุุกองค์์ประกอบย่่อยในด้้านการมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม  มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่�น  ๆ ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ พบว่่า ด้้านการมีีคุุณธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเช่่นเดีียวกัันเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่น 
� ๆ
		2.2.5 การวััดและประเมิินผล พบว่่า องค์์ประกอบย่่อยของสภาพปััจจุบัุ นั ที่่�ค่า่ เฉลี่่ย� อยู่่�
ในระดัับมาก ได้้แก่่ มีกี ารจััดทำำ�เอกสาร ระเบีียบการวััดประเมิินผลการเรีียนอย่่างเป็็นระบบของสถานศึึกษา
มีีการวััดผลเทีียบโอนประสบการณ์์ผลการเรีียนทุุกกลุ่่�มสาระ มีีการประเมิินการอ่่าน การคิิด การวิิเคราะห์์
และการเขีียนของนัักเรีียน  มีีการอบรมพััฒนาครูู  ให้้ครููมีีความรู้้�ในการสร้้างเครื่่�องมืือวััดประเมิินผลให้้
สอดคล้้องกัับมาตรฐานการเรีียนรู้้� สาระการเรีียนรู้้�และสภาพปััญหาของนัักเรีียน  มีีการสอนซ่่อมเสริิม
เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขผลการเรีียนของนัักเรีียน  และนำำ�มาประเมิินผลการเรีียนอีีกครั้้�ง มีีการนำำ�ผลสััมฤทธิ์์�ทาง
การเรีียน มาปรัับปรุุงคุุณภาพการเรีียน การสอนเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ โดยรายการที่่�
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มีีค่่าเฉลี่่ย� สููงที่สุ่� ดุ  คืือ มีกี ารนำำ�ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน มาปรัับปรุุงคุุณภาพการเรีียน การสอนเพื่่อ� ให้้นัักเรีียน
มีคี วามเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ (M = 3.85) รายการที่่มี� ีค่่าเฉลี่่ย� ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ  คืือ มีีการวััดผลเทีียบโอนประสบการณ์์
ผลการเรีียนทุุกกลุ่่�มสาระมีี (M = 3.76) ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ พบว่่า ทุุกองค์์ประกอบย่่อยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุุด โดยรายการที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ มีีการประเมิินการอ่่าน  การคิิด การวิิเคราะห์์และ
การเขีียนของนัักเรีียน (M = 4.68) ส่่วนการวััดผลเทีียบโอนประสบการณ์์ผลการเรีียนทุุกกลุ่่�มสาระมีีค่่าเฉลี่่ย�
ต่ำำ��ที่่�สุุด (M = 4.65)
   เมื่่�อพิิจารณารายละเอีียดตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ พบว่่า สภาพ
ปััจจุบัุ นั ของการวััดและประเมิินผลทุุกองค์์ประกอบย่่อยในด้้านการมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 
มีีค่่ า เฉลี่่� ย สููงที่่� สุุ ด เมื่่� อ เทีียบกัั บ ด้้านอื่่� น  ๆ ส่่ วน สภาพพึึ ง ประสงค์์  พ บว่่ า  ด้้านการมีีคุุ ณ ธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุดเช่่นเดีียวกัันเมื่่�อเทีียบกัับด้้านอื่่น 
� ๆ
อภิิปรายผล
ผู้้�วิิจััยมีปี ระเด็็นอภิิปรายผล ดัังนี้้�
1. กรอบแนวคิิดการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืือง
คุุณภาพมีีความเหมาะสมทุุกด้้าน
ผลการประเมิินกรอบแนวคิิด พบว่่า มีีความเหมาะสมทุุกองค์์ประกอบ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมา
จากกรอบแนวคิิดการบริิหารงานวิิชาการคลอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญในการบริิหารงานวิิชาการดัังที่่� เอกชััย
กี่่�สุุขพัันธ์์ (2527) ได้้กล่่าวไว้้เกี่่�ยวกัับขอบข่่ายการบริิหารงานวิิชาการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับหลัักสููตร การจััด
การเรีียนการสอน การนิิเทศการศึึกษา การบริิหารสื่่อ� การศึึกษา และกิิจกรรมอื่่น 
� ๆ ที่่เ� สริิมการเรีียนการสอน 
ส่่วนแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพได้้อ้้างอิิงทฤษฎีเี กี่่ย� วกัับความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพและสอดคล้้องกัับ
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับทัักษะสำำ�คัญ
ั ของนัักเรีียนในศตวรรษที่่� 21 (2555) ที่่ร� ะบุุว่า่ ในการเตรีียมพร้้อมนัักเรีียนเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญกัับการใช้้ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ครููจึึงมีีความตื่่�นตััวและเตรีียมความพร้้อมในการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีทัักษะสำำ�หรัับการออกไปดำำ�รงชีีวิิตเพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีคี วามเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ
2. สภาพปััจจุุบัันและสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตาม
แนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
สภาพปัั จจุุ บัั น ของการบริิ ห ารงานวิิ ช าการโรงเรีียนมัั ธ ยมศึึ ก ษาตามแนวคิิ ด การพัั ฒ นา
พลเมืืองคุุณภาพในภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก แสดงให้้เห็็นว่า่ การบริิหารงานวิิชาการของโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
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ตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ ยัังให้้ความสนใจและให้้ความสำำ�คััญกัับงานบริิหารวิิชาการตาม
แนวคิิดพลเมืืองคุุณภาพ ทั้้�ง 5 ด้้าน อาจเนื่่�องมาจากผู้้�บริิหารเห็็นความสำำ�คััญของการบริิหารงานวิิชาการ
ทั้้�ง 5 ด้้าน  ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเอกสารรายงานของการใช้้หลัักสููตรขั้้�นพื้้�นฐาน  กระทรวงศึึกษาธิิการ (2550)
ที่่�ระบุุว่่า การส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้บุุคลากรเช้้าร่่วมประชุุม  อบรม สััมมนาทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับการพััฒนา
หลัักสููตร สิ่่�งเหล่่านี้้�จะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการพััฒนาเยาวชนของชาติิไปสู่่�พลเมืืองคุุณภาพ  และ
สอดคล้้องกัับ ปราโมทย์์ เบญจกาญจน์์ (2548) ที่่�กล่่าวว่่า การจััดการศึึกษาจะดีีหรืือไม่่ดีีขึ้้�นอยู่่�กัับเรื่่�องของ
การจััดหลัักสููตร หลัักสููตรเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในระบบการศึึกษา เพราะหลัักสููตรเปรีียบเสมืือนหััวใจการดำำ�เนิินงาน 
เป็็นที่ร่� วมของจุุดมุ่่�งหมาย เนื้้�อหาและกิิจกรรมต่่าง ๆ เข้้าไว้้ด้้วยกััน เป็็นแนวทางในการจััดการเรีียนการสอน 
ดัังนั้้�น ผู้้บ� ริิหาร ครูู และผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง ต้้องมีีความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ในเรื่่อ� งหลัักสููตร ด้้านนิิเทศการสอน ต้้อง
มีีการจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครููและผู้้�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�ความสามารถ ด้้านการวััดประเมิินผล
การเรีียนรู้้� ควรพััฒนาครููให้้มีีความรู้้�ในการวััดประเมิินผลด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลาย การพััฒนาสื่่�อ และ
เทคโนโลยีี  ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ รุ่่�งรััชชดาพร เวหะชาติิ (2550) ที่่�กล่่าวถึึงบทบาทของการพััฒนาสื่่�อและ
เทคโนโลยีีว่่า ผู้้�บริิหารต้้องส่่งเสริิมให้้การจััดการเรีียนรู้้�ของครููบรรลุุผล โดยการพััฒนาสื่่�อและเทคโนโลยีีที่่�
มีี ค วามหลากหลายและเหมาะสม  และเพีียงพอให้้ครููได้้เลืือกพัั ฒ นาและนำำ� ไปใช้้ในการจัั ด กิิ จ กรรม
การเรีียนรู้้�
สภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพมีีค่่าเฉลี่่ย� มากที่สุ่� ดุ  ทั้้�งด้้านการพััฒนาหลัักสููตร ด้้านการจััดการเรีียนการสอน ด้้านการนิิเทศ
การศึึกษา ด้้านการใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีี และการวััดประเมิินผล แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�บริิหาร ครูู และบุุคลากร
ทางการศึึกษาคาดหวัังให้้โรงเรีียนมััธยมศึึกษาต้้องยกระดัับการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตาม
แนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพให้้ถึึงระดัับมากที่่�สุุด เมื่่�อพิิจารณาผลการวิิจััยเป็็นรายด้้าน อภิิปรายผล
การวิิจััย ดัังนี้้�
2.1 การพััฒนาหลัักสููตร
สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพด้้าน
การพััฒนาหลัักสููตร มีีการจััดทำำ�หลัักสููตรเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพอยู่่�ในระดัับมาก โดย
พััฒนานัักเรีียนให้้มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม  มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์  
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ กนกวรรณ อุ่่�นใจ และคณะ (2558) ที่่�กล่่าวว่่า การจััดเนื้้�อหาสาระของหลัักสููตร
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์  
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ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์ของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ 
พบว่่า ต้้องการจััดเนื้้�อหาสาระเพื่่�อพััฒนานัักเรีียนให้้มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมากที่่�สุุด
รองลงมา คืือ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์ แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�บริิหาร ครูู ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการพััฒนาหลัักสููตรมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อพััฒนาคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม  และความคิิด
สร้้างสรรค์์และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์ของผู้้�เรีียน
2.2 การจััดการเรีียนการสอน
สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพด้้านการจััดการเรีียนการสอน พบว่่า อยู่่�ในระดัับมาก เมื่่�อพิิจารณาองค์์ประกอบย่่อย
พบว่่า มีีการจััดการเรีียนการสอนทุุกกลุ่่�มสาระเกี่่ย� วกัับการพััฒนานัักเรีียน ส่่งเสริิมให้้รัักการอ่่าน สร้้างนิิสัยั
ใฝ่่รู้้�ใฝ่่เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการจััดแหล่่งเรีียนรู้้�และสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนการสอน  มีีการนำำ�
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  และเครืือข่่ายผู้้�ปกครอง ชุุมชน มาร่่วมจััดการเรีียนการสอน สอดคล้้องกัับการวิิจััยของ
ปราโมทย์์ เบญจกาญจน์์ (2548) ที่่�พบว่่า การพััฒนาครููให้้มีีความรู้้ ทั
� ักษะและความสามารถจััดการเรีียน
การสอนได้้อย่่างหลากหลาย มีีการจััดกิิจกรรมเกี่่ย� วการปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ  เมื่่�อพิิจารณารายด้้าน พบว่่า
สภาพปััจจุบัุ นั มีีคุุณธรรมและมีคี วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอยู่่�ในระดัับมาก รองลงมา คืือ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์
และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศัักดิ์์� (2546) ที่่�กล่่าวไว้้ว่่า การจััด
การเรีียนการสอนช่่วยส่่งเสริิมการคิิดสร้้างสรรค์์และการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ช่ว่ ยให้้คิิดรอบด้้านมากขึ้้น 
� ใช้้เหตุุผล
ในการคิิกวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์มากขึ้้�น  การคิิดเชิิงวิิพากษ์์เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญและจำำ�เป็็น  เพราะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�
จะนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจ ทำำ�ให้้เกิิดการค้้นพบความจริิงเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจที่่�ถููกต้้องมากที่่�สุุด สััมฤทธิ์์�
บุุญนิิยม  (2548) ได้้ทำำ�การศึึกษาจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้กิิจกรรมมาใช้้กัับนัักเรีียนมััธยมปลายด้้วย
การระดมสมองและทำำ�แบบฝึึกหััด ผลการวิิจััยพบว่่า ความสามารถในด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ในการเขีียน 
การอ่่าน  การพููดของนัักเรีียนสููงขึ้้�น  แสดงให้้เห็็นว่่า การจััดการเรีียนการสอนมีีความสำำ�คััญต่่อความคิิด
สร้้างสรรค์์และความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ของนัักเรีียน
2.3 การนิิเทศการสอน
สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพด้้านนิิเทศการสอน พบว่่า อยู่่�ในระดัับมาก เมื่่�อพิิจารณาเป็็นองค์์ประกอบย่่อย พบว่่า
มีีการจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครูู และผู้้�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�ความสามารถทำำ�งานแบบร่่วมมืือร่่วมใจและ
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เป็็นกระบวนการกลุ่่�ม  มีีการจััดกิิจกรรมอบรมครููให้้มีีความรู้้� ความสามารถในการสอนการแก้้ปััญหาด้้วย
สัันติิวิิธีี  และสร้้างบรรยากาศห้้องเรีียนประชาธิิปไตย มีีการนิิเทศการเรีียนการสอนแก่่ครููทุุกกลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ โดยวิิธีีการแลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้� และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�หลากหลายภายในกัับ
สถานศึึกษาอื่่�น  ๆ และมีีการติิดตาม  ประสานงานกัับเขตการพื้้�นที่่�การศึึกษา เพื่่�อพััฒนาระบบ และ
กระบวนการนิิเทศงานวิิชาการเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีคี วามเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ  สอดคล้้องกัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การวิิชาการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษา (2551) คืือ มุ่่�งเน้้นการมีี
คุุ ณ ธรรมและความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม  สอดคล้้องกัั บ สภาพที่่� พึึ ง ประสงค์์  พ บว่่ า  คุุ ณ ธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอยู่่�ในระดัับมากที่�สุ่ ุด รองลงมา คืือ ความคิิดสร้้างสรรค์์และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์
2.4 การพััฒนาและใช้้สื่่�อเทคโนโลยีี
		สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพด้้านการพััฒนาและใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีีอยู่่�ในระดัับมาก ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์อยู่่�ในระดัับมาก
ที่่�สุุด โดยองค์์ประกอบย่่อย คืือ คุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ
ความคิิดสร้้างสรรค์์และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์ อยู่่�ในระดัับมาก แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาควรให้้
ความสำำ�คััญกัั บ การพัั ฒนาสื่่� อและเทคโนโลยีีให้้มาก สอดคล้้องกัั บแนวคิิ ด ทัั ก ษะแห่่ ง ศตวรรษที่่� 21
ที่ก่� ล่่าวไว้้ว่่า ต้้องมีีการผสมผสานเทคโนโลยีีเข้้ากัับเนื้้�อหาและวิิธีีการสอนโดยใช้้สื่่อ� และเทคโนโลยีีสนัับสนุุน
ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในการพััฒนาเนื้้�อหาแบบใหม่่ใช้้สื่่�อผสมอย่่างหลากหลายปรัับเปลี่่�ยนตาม
ความสามารถและระดัับของผู้้�เรีียน
2.5 ด้้านการวััดประเมิินผล
		สภาพปััจจุุบัันของการบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตามแนวคิิดการพััฒนา
พลเมืืองคุุณภาพ ด้้านการวััดประเมิินผลอยู่่�ในระดัับมาก ส่่วนสภาพพึึงประสงค์์อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
โดยองค์์ประกอบย่่อย คืือ คุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ
ความคิิดสร้้างสรรค์์และมีคี วามคิิดเชิิงวิิพากษ์์ อยู่่�ในระดัับมากที่่สุ� ดุ แสดงให้้เห็็นว่า่ ผู้้อำ� ำ�นวยการ รองผู้้บ� ริิหาร
ฝ่่ายวิิชาการ และครููผู้้�สอนให้้ความสำำ�คััญในประเด็็นนี้้�
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้
1.1 ผู้้�บริิหารโรงเรีียนควรส่่งเสริิม  สนัับสนุุน  และให้้ความสำำ�คััญการบริิหารงานวิิชาการตาม
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แนวคิิดการพััฒนาพลเมืืองคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืือง
คุุณภาพที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
    1.2 ผู้้�บริิหารโรงเรีียนควรส่่งเสริิม  สนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาและใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีี  เช่่น 
มีีการจััดทำำ�และจััดหาสื่่�อการสอน สื่่�อการเรีียนรู้้� และเทคโนโลยีีทางการศึึกษา มีีการพััฒนาสื่่�อ แบบเรีียน
มีีการพััฒนาห้้องสมุุดของสถานศึึกษาให้้เป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืือง
คุุณภาพในด้้านมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ มีีความสมารถในการประกอบอาชีีพ 
มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 
1.3 ผู้้�บริิหารโรงเรีียนควรส่่งเสริิมด้้านการนิิเทศการเรีียนการสอนแก่่ครููเพื่่�อนำำ�ความรู้้�มา
พััฒนาผู้้เ� รีียน เช่่น มีกี ารจััดกิิจกรรมอบรม ส่่งเสริิมครูู และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องให้้มีีความรู้้� ความสามารถทำำ�งานแบบ
ร่่วมมืือร่่วมใจ  และเป็็นกระบวนการกลุ่่�ม  มีีการจััดกิิจกรรมอบรมครููให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการสอน 
การแก้้ปััญหาด้้วยสัันติิวิิธีี และสร้้างบรรยากาศห้้องเรีียนประชาธิิปไตย มีีการนิิเทศการเรีียนการสอนแก่่ครูู
ทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้ต่� า่ ง ๆ โดยวิิธีีการแลกเปลี่่ย� นการเรีียนรู้้� และแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ที่ห่� ลากหลาย
ภายในกัับโรงเรีียนอื่่น 
� ๆ มีกี ารติิดตามประสานงานกัับเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษา เพื่่อ� พััฒนาระบบ และกระบวนการ
นิิเทศงานวิิชาการเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ 
1.4 ผู้้�บริิหารโรงเรีียนควรเร่่งพััฒนาจััดการเรีียนการสอน  เช่่น  มีีการจััดแหล่่งเรีียนรู้้�และ
สภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนการสอน  มีีการนำำ�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  และเครืือข่่ายผู้้�ปกครอง ชุุมชน 
มาร่่วมจััดการเรีียนการสอน มีกี ารจััดกิิจกรรมเกี่่ย� วการปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์
ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระเพื่่�อพััฒนาความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
    ควรมีีการศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์การบริิหารงานวิิชาการในด้้านการพััฒนาและการใช้้สื่่�อ
เทคโนโลยีี  เพื่่�อหาแนวทางในการพััฒนานัักเรีียนให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ ด้้านเทคโนโลยีี  ในการพััฒนา
ความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพและเตรีียมความพร้้อมให้้มีีทัักษะในการใช้้ชีีวิิต นอกจากนี้้� ควรมีีการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับ
การบริิหารงานวิิชาการด้้านการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนาความเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ  เช่่น  มีีการจััด
กิิจกรรมเกี่่�ยวการปลููกฝัังค่่านิิยม คุุณธรรม  และคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาสาระเพื่่�อ
พััฒนาพลเมืืองคุุณภาพ
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