
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

The Development of Academic Affairs Administration Strategies of 
Moo Ban Pa Mai School to Student Quality Development 

สัญชัย พูลสุข 
Sunchai Poonsuk 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหมูบ่้ำนป่ำไม้ 

บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของกำร
บริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 2) เพื่อศึกษำปัญหำกำร
บริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 3) เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำร
บริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรเป็นคณะกรรมสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะครูโรงเรียน
หมู่บ้ำนป่ำไม้ รวมทั้งสิ้น 35 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบสอบถำม แบบวิเครำะห์
เอกสำร วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์เนื้อหำและ
กำรแจกแจงควำมถ่ี ผู้วิจัยร่ำง กลยุทธ์จำกตำรำง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis มีกำรร่ำงกล
ยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 2 รอบ รอบแรกเป็นกำรประชุมสนทนำกลุ่ม ส่วนรอบที่สองเป็นกำร
ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้  

การวิจัยพบว่า  
1) สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป็นโอกำส คือ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบครูมีคุณภำพ ส่วน
สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นภำวะคุกคำม คือกำรลดอัตรำก ำลังคนท ำให้ภำพรวมของโรงเรียนขำด
แคลนครู ส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง คือผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ และมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดอ่อนคือ ระบบกำร
ช่วยเหลือนักเรียนไม่เข้มแข็ง 2) ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน 17 ด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ถึง
มำก มีปัญหำคือ ขำดครู ขำดงบประมำณ ขำดวัสดุ ขำดกำรนิเทศ 3) กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ปรับ
กระบวนกำรวำงแผนงำนวิชำกำรสู่คุณภำพผู้เรียน (2) กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพหลักสูตรและกำรเรยีน
กำรสอน (3) กลยุทธ์เครือข่ำยขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำ  (4)  กลยุทธ์ปรับปรุง
ระบบก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำร, กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study both inside and outside 
environments of the academic affairs administration of Moo Ban Pa Mai School to the 
development of student quality, 2) to study problems of the academic affairs 
administration of Moo Ban Pa Mai School to the development of student quality and 
3) to develop the academic affairs administration of Moo Ban Pa Mai School to the 
development of student quality. The study was a descriptive research. The data were 
collected from 35 samples consisting of basic education committees and teachers 
working at Moo Ban Pa Mai School. The research instruments were, an interview form, 
a set of questionnaire and a document analyzing form. The data were analyzed by 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, frequency distribution and content 
analysis. The researcher made a draft for the strategy from the table of TOWS Matrix 
by means of SWOT Analysis.  There were two times of strategy drafting made by the 
experts: the first time was a focus group discussion and the second time was 
concerning the evaluation of appropriateness and possibility. 

The results of this research were as follow: 
1) Both inside and outside environment of the academic affairs administration 

of Moo Ban Pa Mai School to the development of student quality could be an 
opportunity; that is, all teachers were systematically developed and had an expected 
quality. While the outside environment that was thought as a threat was a reduction 
of manpower causing the teacher shortage. The inside environment that could be a 
strength was the administrators’ leadership, visions and administrative competencies.  
A weakness of the inside environment was a poor student assistance system, 2) the 
problem of the academic affairs administration of Moo Ban Pa Mai School to the 
development of student quality was that the problem concerning 17 aspects of 
academic affairs administration was at from a moderate to high level and shown in the 
following aspects: a shortage of teachers, insufficient budget, the lack of materials and 
teaching supervision.  3) There were four strategies of academic affairs administration 
of Moo Ban Pa Mai School to the development of student quality (1) the strategy in 
adjusting the academic planning process to student quality, (2) the strategy in 
improving the quality of curriculum and instructions, (3) strategy in driving networks for 
the quality of students and education and (4) the strategy in improving the system of 
monitoring and evaluation. 

Keyword: Academic administration strategy, improve the educational quality 
of students. 
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บทน า 
ในปัจจุบันกำรศึกษำไทยมีพระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเนื้อหำสำระส ำคัญซึ่งเป็นแนวกำร
จัดกำรศึกษำของประเทศ ในหมวด 1 ควำมมุ่งหมำยและหลักกำร มำตรำ 6 ในกำรจัดกำรศึกษำน้ัน
ต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย  จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
หมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22 กำรจัดกำรศึกษำต้องค ำนึงถึงผู้เรียนทุกคนเป็นส ำคัญ มี
ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ หมวด 5 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 39 ที่
ก ำหนดให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  (School - Based 
Management : SBM) และกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนงบประมำณ 
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรของกำรจัดกำรศึกษำที่
มุ่ ง เน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  โดยกระจำยไปยัง
คณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำในพื้นที่โดยตรง มุ่งเน้นในกำร
บริหำรจัดกำร กำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เกิด
ควำมอิสระคล่องตัว สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน นอกจำกนี้ชุมชน ท้องถ่ินเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้สถำนศึกษำเกิดควำมก้ำวหน้ำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำร
จัดกำร สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรตลอดจนกำรวัดผลและประเมินผล  รวมทั้ง
กำรวัดปัจจัยเกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่ำงมีคุณภำพ นั่นคือ คุณภำพ
กำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นด้ำนผู้เรียน ครูผู้สอนหรือสถำนศึกษำ ย่อมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ
ผู้บริหำรโดยตรง กำรบริหำรงำนวิชำกำรประกอบด้วยงำนหลำยอย่ำงสิ่งส ำคัญของงำนด้ำนวิชำกำร 
คือหลักสูตรเป็นตัวก ำกับงำนด้ำนวิชำกำรข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรน ำไปใช้ในแต่ละ
สถำนศึกษำท ำให้ผลที่ปรำกฏแตกต่ำงกันไป (ไพฑูรย ์สินลำรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2560) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ช้ีให้เห็นควำม
จ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีควำมรอบรู้
อย่ำงเท่ำทัน ให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์และศีลธรรม สำมำรถก้ำวทันควำม
เปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่สังคมฐำนควำมรู้ได้อย่ำงมั่นคง โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพื้นฐำน
จิตใจที่ดีงำม มีจิตสำธำรณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นกำรด ำรงชีวิต    
อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งแนวทำงดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักษำควำมเป็นไทยให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551 : 2) และถือว่ำ
กำรศึกษำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำคนอันเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำของสังคมให้ได้รับกำรพัฒนำ
ไปสู่คุณภำพตำมเป้ำหมำยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็น
สุข กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงมุ่ง
ให้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคนและสังคมจึงจ ำเป็นต้องมีหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทำง
และเป็นเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำหรับควบคุมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับกำรศึกษำเพรำะ
หลักสูตรเป็นเครื่องมือในกำรแปลงจุดมุ่งหมำย และนโยบำยทำงกำรศึกษำของชำติสู่กำรปฏิบัติใน
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สถำนศึกษำ กำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติดังกล่ำวนี้ จึงเป็นกิจกรรมหลักของกำรบรหิำรงำนวิชำกำรซึง่
ถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรบริหำรสถำนศึกษำและเป็นส่วนที่ผู้บริหำรจะต้องให้ควำมส ำคัญส่งเสริม
สนับสนุน ให้งำนวิชำกำรด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร โดยจัด
กิจกรรม ที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (รุ่งชัชดำพร เวหะชำติ, 2551 : 37) ดังที่ ปัญญำ แก้วกียูร (2545 : 17) 
กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนวิชำกำรในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ โรงเรียนจะมีโอกำสตัดสินใจมำกข้ึน ทั้งนี้
เป็นไปตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำที่ให้สถำนศึกษำรับผิดชอบกำรบริหำรงำนวิชำกำร
โดยตรงและเป็นเรื่องที่สถำนศึกษำต้องปรับตัวอย่ำงมำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องรู้เข้ำใจมีทักษะ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรโดยเฉพำะเรื่องกำรบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
มำกยิ่งข้ึน โรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนวิชำกำรได้นั้น ผู้บริหำรต้องเป็นผู้น ำทำง
วิชำกำร ทั้งด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ยตอ้งรู้
และเข้ำใจกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระบวนกำรกำรจัดท ำ
หลักสูตรเป็นอย่ำงดีจนสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เป็นไปตำมกรอบ
หลักสูตรแกนกลำงและในขณะเดียวกันก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสนใจและศักยภำพ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ินรวมทั้งสำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพด้วย
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและ
พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ที่เพียงพอเหมำะสม ดังนั้น กำรบริหำรงำนวิชำกำร จึงมีขอบข่ำยและภำรกิจที่
กว้ำงขวำงและครอบคลุมในเรื่องกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำของชำติซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเด็กและเยำวชนให้เป็นคนดี มีปัญญำมีควำมสุขและมีศักยภำพ
พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในเวทีโลก (กรมวิชำกำร, 2545 : 1) ดังที่ กฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรพ.ศ. 2550 ได้ก ำหนดให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำร
พัฒนำหลักสูตรท้องถ่ิน กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ กำร
พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลและกำร
ด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรยีน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนว กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
และมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร กำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ กำรจัดระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ กำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ และ
กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2550 : 29 – 30) 

แต่กำรบริหำรงำนวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำ     
ข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรดังกล่ำว ในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน
ทั่วประเทศ ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ได้มีเสียงสะท้อนเป็นระยะ ๆ  โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดกลำงถึงขนำด
ใหญ่ ส่วนใหญ่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้ประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเป็นหลักสูตรที่มีควำมยืดหยุ่นสูง โรงเรียนสำมำรถจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนได้สอดคล้องกับท้องถ่ินและควำมต้องกำรของชุมชน แต่ยังมีโรงเรียนอีกจ ำนวน
ไม่น้อย โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กที่เห็นว่ำกำรใช้หลักสูตรดังกล่ำวยังคงมีปัญหำทั้งในเรื่องควำม
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เข้ำใจ ควำมชัดเจนและควำมซ้ ำซ้อนของมำตรฐำนกำรเรียนรู้ช่วงช้ัน ส่วนครูผู้สอนน้ันยังขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยังขำด
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ของกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
ในช่วงที่ผ่ำนมำของหลำยหน่วยงำน เช่น ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (2546) ; ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2547) ; ส ำนักผู้ตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล (2548) ; สุวิมล ว่อง
วำนณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย (2547) Nutravong (2002) ; Kittisunthorn (2003) พบว่ำ หลักสูตร
ดังกล่ำวมีจุดดี คือ ช่วยส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำท ำให้ท้องถ่ินและสถำนศึกษำมีส่วน
ร่วม โดยมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถ่ินและแนวคิด
และหลักกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวมอย่ำงชัดเจน ส่วนประเด็นที่ยังเป็นปัญหำ 
คือ ควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตร ได้แก่ เอกสำรหลักสูตร กระบวนกำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติและผล
ที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตร ซึ่งรวมถึงคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551  : 1) ดังจะเห็นได้จำก
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.  จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินทัง้สำมรอบ ตั้งแต่ปี 2544-
2557 กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีจ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ทั้งสำมรอบ 1,755 แห่ง  โดยส่วน
ใหญ่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียนในมำตรฐำนที่ 5 เช่นเดียวกัน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2552 : 5) สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงำนต้นสังกัดควรให้ควำมสนใจและ
เอำใจใส่ในกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงประกันคุณภำพและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ควรให้ควำมสนใจกำบริหำรงำนวิชำกำรให้มำกยิ่งข้ึน ซึ่ งผลที่เกิดข้ึนจะสะท้อนไปยังคุณภำพของ
ผู้เรียนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน ทั้งนี้ต้นสังกัดต้องจัดสรรทรัพยำกรให้
เพียงพอเอำใจใส่ ก ำกับ ติดตำม และให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพ (ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ, 2549 : 10 - 12) 

อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ปี
กำรศึกษำ 2562 ในระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 มี ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 3 และผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ ดี มีสัดส่วนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงสูง 
อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ร้อยละ 49.91 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ ร้อยละ 59.13 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน ร้อยละ 54.52  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปี
กำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ภำษำไทย ร้อยละ 54.87 คณิตศำสตร์ ร้อยละ 34.41 วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 
39.94 และภำษำอังกฤษ ร้อยละ 32.72 และเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยกับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 
2562 พบว่ำบำงกลุ่มสำระยังต่ ำกว่ำระดับประเทศ และในปีกำรศึกษำ 2563 ในระดับช้ันประถมศึกษำ
ปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 มี ระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ยัง
อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 3 และผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกย็ังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ ดี 
มีสัดส่วนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงสูง อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินกำร
ทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
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กำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ร้อยละ 47.84 ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ ร้อยละ 
38.77 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน ร้อยละ 43.31  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่  6 ปีกำรศึกษำ  2563 พบว่ำ 
ภำษำไทย ร้อยละ 64.14 คณิตศำสตร์ ร้อยละ 33.13 วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 44.58 ภำษำอังกฤษ ร้อย
ละ 44.22 ดังนั้น คุณภำพผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยังไม่ได้พัฒนำให้สูงข้ึนใน ปีกำรศึกษำ 2563 

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพและให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 นั้นต้อง
อำศัยกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ในโรงเรียนกำรบริหำรงำนวิชำกำรนับว่ำเป็นหัวใจหลักของโรงเรยีนมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้กำรบริหำรงำน
วิชำกำรยังเป็นตัวช้ีให้เห็นถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนั้น ๆ  โดยดูที่ผลผลิตกำรศึกษำ
คือตัวนักเรียนว่ำมีคุณภำพเพียงใดเป็นที่ยอมรับช่ืนชมของสังคมหรือไม่อย่ำงไรโรงเรียนจะมีช่ือเสียง
หรือไม่ข้ึนอยู่กับงำนวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่ผู้บริหำรและครูจึงควรให้ควำมสนใจและทุ่มเทให้กับกำร
บริหำรงำนวิชำกำรให้มำกผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรต่อไป (รุจิร์ ภู่สำระ,2545) กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะ
เป็นองค์กรหลักของกำรจัดกำรศึกษำจึงได้จัดท ำกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2560-
2564 ครอบคลุมทั้ง 6 ด้ำน ด้ำนที่ ๑ คือ กลยุทธ์กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำร
วัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำร
พัฒนำประเทศ ในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง กำรจัดระบบกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพทั้งจำกทุกภำคส่วนของสังคม และในแต่ละ
ด้ำน  มีกำรก ำหนดควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยในปี 2564 กลยุทธ์ มำตรกำรและ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุมกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ พอสมควร และในขณะที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้ก ำหนด
นโยบำยกำรศึกษำ 5 ประกำร ดังนี้ 1) จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 2) พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 3) 
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  4) สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2562 : ออนไลน์) 

ดังนั้น โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เ ขต  2 ส ำนั ก ง ำนคณะกรรมกำรกำร ศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร มีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำซึ่งเป็นกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงแท้จริง โดยผ่ำนระบบกำรบริหำรโรงเรียนตำมกฎหมำย ซึ่งมีกำร
บริหำรงำนวิชำกำรเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรบริหำรงำนวิชำกำร
ด ำเนินงำนไปสู่จุดมุ่งหมำยได้อย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะหน่วยงำนต้นสังกัดมีนโยบำยในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนให้สูงข้ึน 
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ผู้วิจัยในฐำนะเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำตระหนักถึงกลยุทธ์ ในกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่
สำมำรถพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนโดยผ่ำนระบบกำรบริหำรวิชำกำร ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะท ำกำรวิจัย เรื่อง  กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชำกำรและเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพทำงกำรศึกษำ
โดยรวมของประเทศชำติสู่มำตรฐำนของกำรศึกษำและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศในโอกำส
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำน
ป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2.เพื่อศึกษำปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 3.เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

ขอบเขตของการวิจัย 
1.เป็นกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เปิดสอนในระดับช้ันอนุบำลปี
ที่ 1 ถึงประถมศึกษำปีที่ 6 
 2.เป็นกำรศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ตำมขอบข่ำยงำนด้ำนวิชำกำร 17 ด้ำนของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
 3.ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนที่จบช้ัน ป.1-ป.6 เป็นผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพ.ศ. 2551 ปีกำรศึกษำ 2562 – ปีกำรศึกษำ 2563 รวม 2 ปีกำรศึกษำ 

ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 15 คน ครู
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ จ ำนวน 20 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั้ง 4 งำน คือ หัวหน้ำ
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
และหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และคณะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 
ประกอบด้วย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำจำกกลุ่ม
ประชำกร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 

 
การด าเนนิการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย โดยกำรศึกษำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ น ำสำระส ำคัญเป็นข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภำพที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม สภำพและ
ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรและสภำพกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยกำรสัมภำษณ์ร่วมกับกำร
วิเครำะห์เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน หัวหน้ำกลุ่ม

การพัฒนากลยุทธ์จากเทคนิค
การวิเคราะห์ SWOT 
ประกอบด้วย 
1)  สภำพแวดล้อมภำยนอก 
    โดยใช้ PESTLE ได้แก่ 

(1) P คือ กำรเมือง 
(2) E คือ เศรษฐกิจ 
(3) S คื อ  สั ง ค ม แ ล ะ

วัฒนธรรม 
(4) T คือ เทคโนโลยี 
(5) L กฎหมำย 
(6) E คือ สิ่งแวดล้อม 

2)  สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้ 
    2S4M ได้แก่ 

(1) S1 คือ โครงสร้ำงและ
นโยบำย 

(2) S2 คือ กำรให้บริกำร
และคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

(3) M1 คือ บุคลำกร 
(4) M2 คือ กำรเงิน 
(5) M3 คือ ทรัพยำกร 
(6) M4 คือ กำรบริหำร

จัดกำรโดยใช้ TOWS 
Matrix 

3)  กำรก ำหนดกลยุทธ์  
     โดยใช้ TOWS Matrix  
    (Wheelen and Hunger, 

การบริหารงานวิชาการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจและการจัดการ พ.ศ.2550 รวม 17 ด้าน 
ดังนี้ 
1) ด้ำนกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำ

หลักสูตรท้องถิ่น  
2) ด้ำนกำรวำงแผนด้ำนวิชำกำร 
3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
4) ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
5) ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
6) ด้ำนกำรวัดผลประเมินผลและกำรด ำเนินกำรเทียบโอนผล

กำรเรียน  
7) ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
8) ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9) ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ  
10) ด้ำนกำรแนะแนว  
11) ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำน

กำรศึกษำ  
12) ด้ำนกำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร  
13) ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับ

สถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน  
14) ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและ
สถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  

15) ด้ำนกำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงำนวิชำกำร
ของสถำนศึกษำ 

16) ด้ำนกำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถำนศึกษำ  
17) ด้ำนกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ตำม
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน มีประเด็นพิจำรณำ 
ดังนี ้
1) มีระดับผลสัมฤทธิ์ทำง

วิชำกำรของผู้เรียนอยู่
ในระดับดีเลิศ หรือ ดี
เยี่ยม 

2) มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้ เรียน  
อยู่ในระดับดีเลิศ หรือ 
ดีเยี่ยม 
(สพฐ. 2561 : 13) 

 

กำรพัฒนำกลยทุธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บำ้นป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคณุภำพผูเ้รียน 
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สำระกำรเรียนรู้ และวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) เพื่อ
สังเครำะห์เป็นข้อค ำถำมในแบบสอบถำมซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอนและน ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียน
หมู่บ้ำนป่ำไม้ 

ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นไปน ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกอ่น
น ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 15 คน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน ทั้ง 
5 งำนและคณะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน 
และปัญหำกำรบริหำรงำน เพื่อสรุปเป็นโอกำส ภำวะคุกคำม จุดแข็งและจุดอ่อนของกำรบริหำรงำน
วิชำกำรโรงเรียนหมู่บำ้นป่ำไม้สูก่ำรพฒันำคุณภำพผู้เรยีน โดยจัดท ำตำรำงวิเครำะห์ SWOT ในรูปของ 
TOWS Matrix  

ขั้นตอนท่ี 3 ยกร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรยีนหมู่บำ้นป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน (ฉบับที่ 1) จำกตำรำงวิเครำะห์ SWOT ในรูปของ TOWS Matrix 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยด ำเนินกำร ดังนี้ 

รอบแรก น ำร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน (ฉบับที่ 1) ไปสอบถำมผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) โดยกำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมีควำมเช่ียวชำญ 3 กลุ่ม คือกลุ่มบริหำรและนโยบำย กลุ่มที่ 2 
นักวิชำกำร และกลุ่มที่  3 ผู้ปฏิบัติ จ ำนวน 13 คน โดยน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิไปแก้ไขปรับปรุงร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ให้มีควำมสมบูรณ์ 

รอบสอง ประเมินร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกลยุทธ์กำรบริหำรงำน จ ำนวน 5 คน เพื่อน ำผลกำรประเมินและ
ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำ
ไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีควำมสมบูรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 5 น ำเสนอรำยงำนกำรวิจัยกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ข้ันตอนนี้ผู้วิจัยน ำผลสรุปกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
กำรประเมินร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนใน
ข้ันตอนที่ 4 มำแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปได้มำกข้ึน แล้วน ำเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกนั้นจึงสรุปผลอภิปรำยผลและจัดท ำเป็น
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เครื่องมือในการวิจัย 
1. แบบสัมภำษณ์ จ ำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ส ำหรับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ข้ันพื้นฐำน 

ชุดที่ 2 ส ำหรับ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป หัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรงำนงบประมำณ และหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. แบบวิเครำะห์เอกสำร 
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3. แบบสอบถำม จ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ส ำหรับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน
ชุดที่ 2 ส ำหรับหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน ทั้ง 4 งำนและชุดที่ 3 ส ำหรับครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 
กลุ่มสำระ 

4. แนวค ำถำมในกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
5. แบบประเมินร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอก  ภำยในและปัญหำกำร

บริหำรงำนวิชำกำรจำกโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ โดยกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทัง้ 4 งำน ระหว่ำงวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยแบบสอบถำม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี ้
      ช่วงที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2563 – วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
      ช่วงที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
3. ผู้วิจัยจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยท ำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ

จัดประชุมสนทนำกลุ่มในวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ 

4. ผู้วิจัยตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยกำรส่งแบบประเมินฯ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระหว่ำงวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

ผลการวิจัย 
 1.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของกำรบริหำรงำน
วิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีดังนี ้
 1.1 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำสของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรยีนหมู่บำ้นปำ่
ไม้สู่ กำรพัฒนำคุณภำพผู้ เ รี ยน คือ นโยบำยกำรยกระดับผลสัมฤท ธ์ิทำงกำร เรียนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรท ำให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครูมีคุณภำพ
มำกข้ึนส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกฎหมำยกำรศึกษำ  
เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถ่ิน/หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนบุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรงำนวิชำกำรเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถ่ิน ในขณะที่โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของชุมชน จึงท ำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำโรงเรียนที่ได้รับกำรยอมรับ รวมทั้งควำม
เจริญก้ำวหน้ำของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตเอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตลอดจน 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งเสริมให้ครูท ำวิจัยและ
พัฒนำกำรผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำและ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 



11 

 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเปิดโอกำสให้โรงเรียนได้พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.2 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นภำวะคุกคำมของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียน
หมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คือ นโยบำยกำรลดอัตรำก ำลังคนในภำครัฐและมำตรกำรจูง
ใจให้ครูย้ำยกลับภูมิล ำเนำหรือย้ำยคืนถ่ิน ท ำให้ภำพรวมของโรงเรียนขำดแคลนครูในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ รวมทั้งกระแสของสังคมและวัฒนธรรมต่ำงชำติท ำให้เยำวชนละเลยวัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงำมของไทยซึ่งส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนสภำพ
ปัญหำสังคม ครอบครัวแตกแยก ท ำให้นักเรียนขำดควำมอบอุ่นและขำดควำมรับผิดชอบในกำรเรียน 
ไม่สนใจเรียนชอบไปท ำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจ เช่น เล่นเกม เล่นกำรพนัน ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจำกนี้ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร โดยเฉพำะกำรสื่อสำรที่ผ่ำนอินเตอร์เน็ต ท ำ
ให้นักเรียนรับวัฒนธรรมทำงสื่อต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำย ซึ่งยำกแก่กำรควบคุมท ำให้มีผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน เช่น เกมออนไลน์และนโยบำยกำรรับนักเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร ท ำให้ไม่สำมำรถ
คัดเลือกนักเรียนได้ตำมควำมต้องกำรส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
อีกทั้งแหล่งอบำยมุขในชุมชนท ำให้นักเรียนมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดสำรเสพติดและไม่ตั้งใจเรียน 
 1.3 สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็งของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำ
ไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คือ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำวิสัยทัศน์และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิชำกำรรวมทั้งนโยบำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนเป็นรูปธรรมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน นโยบำยกำรศึกษำของส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีกำร
จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่ชัดเจนตลอดจนครูมีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองอยู่
เสมอ สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจ ำนวน
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด เนื่องมำจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งครูมีควำมสำมำรถและสอน
ตรงกับคุณวุฒิทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกำรกระจำยอ ำนำจและกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมและมี
กำรน ำวงจร PDCA มำใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมของงำนวิชำกำร 
 1.4 สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดอ่อนของกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้
สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คือ ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เข้มแข็งจึงมีปัญหำกำรขำดเรียน 
นักเรียนติดเกมส์ออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งคุณภำพครูอัตรำจ้ำงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้กำร
บริหำรงำนวิชำกำรไม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพและคุณลักษณะของนักเรียนได้ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตลอดจนครูมีกำรย้ำยโรงเรียน จึงท ำให้โรงเรียนขำดแคลนครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ และกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรบ่อย ท ำให้นโยบำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรไม่ต่อเนื่อง
และครูปรับตัวไม่ทัน นอกจำกนี้ ครูมีงำนพิเศษนอกเหนือจำกกำรสอนมำกและสัดส่วนของครูที่ท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรมีน้อย และวัฒนธรรมกำรท ำงำนภำยในโรงเรียนมีควำมเกรงใจกันมำกเกินไป จึงมี
กำรยืดหยุ่น กฏระเบียบเพื่อรักษำน้ ำใจท ำให้ละเลยมำตรฐำนและควำมถูกต้อง 
 2.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีดังนี้ 
 2.1 สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   มี
ดังนี ้
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 ด้ำนกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ิน คือ 
ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียนในท้องถ่ินและด ำเนินกำรพัฒนำเนื้อหำ
หลักสูตรท้องถ่ินโดยกำรเปิดโอกำสให้บุคคลหน่วยงำนในท้องถ่ินเข้ำมำมีส่วนร่วม ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนวิชำกำร คือ ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนโดยจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ด้ำนวิชำกำรร่วมกันตำมบริบทของโรงเรียนและชุมชนและด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำร
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ คือ ส่งเสริมให้ครูเตรียมสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้และสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สัมพันธ์ระหว่ำงภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติ 
และให้มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ คือ 
วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2561 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และผู้บริหำร ครูและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ร่วมกันวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ คือ ส่งเสริมให้ครู
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภำพควำมสนใจและ
ควำมถนัดของผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภำพควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน ด้ำนกำรวัดผลประเมินผลของสถำนศึกษำ
และส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรวัดผลและประเมินผลแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำระกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงหลำกหลำย ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ คือ ศึกษำวิเครำะห์วิจัย
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ คือ ส ำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ ชุมชนและท้องถ่ิน จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถำนศึกษำ บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบัน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ คือ จัดระบบนิเทศงำนวิชำกำรและ
กำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรแนะแนว คือ จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสถำนศึกษำโดยเช่ือมโยงกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำร ด ำเนินกำร
แนะแนวโดยควำมร่วมมือของครูทุกคนในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
และมำตรฐำนกำรศึกษำ คือ จัดระบบโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับกับกำรประกันคุณภำพภำยในโดย
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งช้ี
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมชุมชน
ให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร คือ ศึกษำส ำรวจควำมต้องกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรชุมชน ด้ำนกำร
ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น คือ ประสำนควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ทั้งบริเวณ
ใกล้เคียงภำยในเขตพื้นที่และต่ำงพื้นที่กำรศึกษำด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล 
ครอบครัว หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ คือ ส ำรวจและศึกษำข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งควำมต้องกำรในกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน
และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรเรยีนรู้
ในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ ด้ำนกำร
จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ คือ ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำร
จ ำเป็นและจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำโดยด ำเนินกำรร่ำงและ
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ประชำพิจำรณ์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรตำมบริบทของโรงเรียน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ด้ำนกำรคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ คือ วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นผู้ตรวจพิจำรณำ
และวิเครำะห์หนังสือของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
คือ ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้และ
บริหำรงำนวิชำกำร รวมทั้งประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
 2,2 กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีดังนี้ 
 1) ด้ำนกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถ่ิน ได้แก่ (1) ขำดวิทยำกรท้องถ่ิน (2) รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังไม่หลำกหลำย (3) 
ขำดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2) ด้ำนกำรวำงแผนด้ำนวิชำกำร ได้แก่ (1) หลักสูตรโรงเรียนบำงเรื่อง  ไม่
สอดคล้องกับสภำพท้องถ่ิน 
 3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ได้แก่ (1) นักเรียนขำดทักษะด้ำน
คณิตศำสตร์และภำษำ (2) ครูมีกำรเตรียมสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรยีนรู้แต่เปน็สื่อเก่ำ (3) 
ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่สัมพันธ์ระหว่ำงภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติแต่ไม่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุม่
สำระกำรเรียนรู้ (4) กำรสอนเสริมด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยท ำได้น้อยเพรำะครูมีภำระงำนมำกเกินควร 
(5) กำรส่งเสริมให้ครูเตรียมสื่อยังด ำเนินกำรได้ไม่ครอบคลุมทุกรำยวิชำ (6) กำรนิเทศมีข้อจ ำกัดด้ำน
เวลำ (7) กำรสอนซ่อมเสริมอย่ำงหลำกหลำยท ำได้ยำกเพรำะครูไม่มีเวลำและเวลำของครูกับนักเรียน
ว่ำงไม่ตรงกันเมื่อนัดหมำยแล้วนักเรียนมักมำไม่ตรงตำมที่นัด 
 4) ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ได้แก่ (1) หลักสูตรมีกำรเปลี่ยนแปลง
บ่อยจึงท ำให้ครูปรบัตัวไม่ทัน (2) กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนยังมีน้อย (3) 
เวลำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 5) ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ได้แก่ (1) กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูยังท ำได้ไม่ทั่วถึง (2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่เป็นปัจจุบันเท่ำที่ควร 
เนื่องจำกครูมีงำนพิเศษมำกแต่ก็พยำยำมพัฒนำด้ำนวิชำกำรอยู่ตลอดเวลำ (3) กำรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินเครือข่ำยผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมีส่วนร่วมยังข้อจ ำกัดด้ำนวิชำกำรซึ่งควำมรู้จำกภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและกำรทดสอบระดับชำติ เช่น O-NET,NT 
นักเรียนจึงไม่สนใจและโรงเรยีนก็ไม่มีควำมมั่นใจด้วย ทั้งนี้เพรำะเมื่อ สมศ. เข้ำมำประเมินโรงเรยีนจะ
ยึดคะแนนกำรทดสอบระดับชำติ เช่น O-NET เป็นส ำคัญ ดังนั้น แต่ละโรงเรียนจึงมุ่งผลักดันให้
คะแนนกำรทดสอบระดับชำติ O-NET สูงข้ึนในแต่ละปีมำกกว่ำ ซึ่งท ำให้ในทำงปฏิบัติกำรน ำภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินมำใช้ในกำรสอน ครูจึงไม่ให้ควำมสนใจเท่ำที่ควร นอกจำกนี้ ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมน้อย 
 6) ด้ำนกำรวัดประเมินผลและกำรด ำเนินกำรเทยีบโอนผลกำรเรียน ได้แก่     กำร
วัดผลของครูยังไม่หลำกหลำยตำมศักยภำพของผู้เรียน 
 7) ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้แก่ (1) ครูยังท ำ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนไม่เต็มที ่เนื่องจำกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำวิจยั 
(2) ครูมีภำระงำนมำกจึงไม่มีเวลำในกำรท ำวิจัย (3) ผลงำนวิจัยไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควรซึ่งส่วนใหญ่    
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กำรวิจัยในช้ันเรียนไม่มีกำรวิจัยในภำพรวมและมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะมักจะ
เผยแพร่ในแวดวงเพื่อนฝูงเท่ำนั้นและกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ยังน้อยมำก 
 8) ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ (1) ขำดกำรส ำรวจแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน ขำดควำมร่วมมือจำกชุมชนและท้องถ่ิน (2) กำรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถ่ินจำกแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนยังปฏิบัติน้อยมำก (3) แหล่ง
เรียนรู้อยู่ห่ำงไกลจำกสถำนศึกษำซึ่งท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงมำก 
 9) ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ (1) ขำดก ำหนดกำรระบบนิเทศที่ชัดเจน   (2) 
ครูมักเตรียมกำรสอนเฉพำะเวลำที่จะมีกำรนิเทศ 
 10) ด้ำนกำรแนะแนว ได้แก่ ขำดครูที่จบแนะแนวโดยตรง 
 11) ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ ได้แก่ 
กำรสร้ำงเครืองมือในกำรประเมิน ไม่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีและได้ไม่ครบตำมมำตรฐำน 
 12) ด้ำนกำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร ได้แก่ ประชำชน
ท้องถ่ินขำดควำมกระตือรือร้นต่อกำรพัฒนำตนเอง 
 13) ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและ
องค์กรอื่น ได้แก่ (1) ด ำเนินกำรได้เพียงบำงกลุ่มสำระฯ (2) ยังขำดช่องทำงกำรประสำนงำนและ
ทักษะด้ำนภำษำ  
 14) ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ ได้แก่ (1) มีภำระงำนในสถำนศึกษำมำกเกินไป (2) 
ครอบครัวให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรศึกษำน้อยเพรำะต้องท ำมำหำกินรำยวัน (3) โรงเรียนเปิด
ตลอดเวลำแต่หน่วยงำนภำยนอกมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อยมำก 
 15) ด้ำนกำรจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
ได้แก่ ไม่เคยท ำประชำพิจำรณ์ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
 16) ด้ำนกำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ ได้แก่ (1) หนังสือที่
โรงเรียนใช้ไม่ท ำให้นักเรียนเกิดกำรวิเครำะห์ (2) เป็นกำรจัดซื้อตำมงบประมำณโดยที่หนังสือมีไม่
หลำกหลำยเนื่องจำกเป็นบทเรียนที่ส ำเร็จมำแล้ว 
 17) ด้ำนกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ได้แก่ (1) สื่อมีจ ำนวนมำก
แต่รำคำแพง (2) โรงเรียนขำดงบประมำณในกำรจัดซื้อสื่อมำใช้ 
 2.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำเสนอเกี่ยวกับกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีดังนี้ 

กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์ และวิธีกำร 45 ข้อ โดยมีรำยละเอียดของ
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง ดังนี้ 

1.กลยุทธ์ปรับกระบวนการวางแผนงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์รอง 

 1.1 กลยุทธ์เสริมสร้ำงภำวะผู้น ำครูสู่คุณภำพกำรเรียนกำรสอน (มี 5 วิธีกำร) 
 1.2 กลยุทธ์ปรับปรุงคุณภำพงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน (มี 8
วิธีกำร) 
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 2.กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์รอง 
 2.1 กลยุทธ์บูรณำกำรหลักสูตรสู่คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ (มี 6 วิธีกำร) 
 2.2 กลยุทธ์พัฒนำครูและสื่อสู่คุณภำพผู้เรียน (มี 7 วิธีกำร) 
 3.กลยุทธ์เครือข่ายขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์รอง 

3.1 กลยุทธ์ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรสู่คุณภำพกำรเรียนกำรสอน (มี 5 
วิธีกำร) 

3.2 กลยุทธ์บริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ (มี 5 วิธีกำร) 
4.กลยุทธ์ปรับปรุงระบบก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 กลยุทธ์รอง 
4.1 กลยุทธ์พัฒนำระเบียบวิธีกำรวัดผลและประเมินผลแบบบูรณำกำรสู่คุณภำพ

ผู้เรียน (มี 4 วิธีกำร) 
4.2 กลยุทธ์ยกระดับผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน (มี 4 วิธีกำร)  

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยได้น ำบำงประเด็นของผลกำรวิจัยนี้มำให้ข้อเสนอแนะ
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ควรถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบรรจุครู ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ควรถือเป็นนโยบำยเร่งด่วนในกำรบรรจุครูให้ครบตำมสัดส่วนจ ำนวนนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนและทันกับกำรเปิดภำคเรียนของโรงเรียนเพื่อที่โรงเรียนจะได้จัดตำรำงสอนให้ครูเข้ำสอน
เนื่องจำกผลวิจัย พบว่ำ คุณภำพครูอัตรำจ้ำงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำกำรบริหำรงำนวิชำกำรไม่สำมำรถ
พัฒนำศักยภำพและคุณลักษณะของนักเรียนได้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 1.2 ควรก าหนดเป็นนโยบายการทบทวนคุณภาพหนังสือและสื่อ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ควรพิจำรณำทบทวนคุณภำพหนังสือที่ให้โรงเรยีนใช้ในแต่ละกลุม่
สำระกำรเรียนรู้และควรสนับสนุน งบประมำณหรือจัดสรรสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนตำม
ควำมเหมำะสม เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ หนังสือที่โรงเรียนใช้ไม่ท ำให้นักเรียนเกิดกำรคิดวิเครำะห์
เป็นกำรจัดซื้อตำมงบประมำณ โดยหนังสือมีไม่หลำกหลำยและพบว่ำยังเมื่อมีจ ำนวนมำก แต่รำคำ
แพงและโรงเรียนขำดงบประมำณในกำรจัดซื้อสื่อมำใช้ 
 1.3 ควรก าหนดเป็นนโยบายการนิเทศภายใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ควรก ำหนดเป็นนโยบำยในสถำนศึกษำในสังกัด ท ำระบบกำรนิเทศภำยในแบบบูรณำกำร 
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้ที่เกีย่วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดกรอบ
เวลำ มีกำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงเป็นกัลยำณมิตรและกระทบอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ 
กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูยังท ำได้ไม่ทั่วถึง 
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ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 ควรจัดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ควรจัดให้มีกำรอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ครู มีคณะกรรมกำรตรวจ
คุณภำพงำนวิจัยและมีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยของโรงเรียนให้ครูทุกคนต้องท ำวิจัยอย่ำงน้อยปีละ 1 
เรื่อง โดยให้ถือว่ำ กำรแก้ปัญหำช้ันเรียนด้วยกระบวนกำรวิจัยที่เป็นงำนประจ ำที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ 
เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ครูท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนไม่เต็มที่เนื่องจำก
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 2.2 ควรสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ศึกษำ ควรสร้ำง
ระบบก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำเชิง
บูรณำกำรอย่ำงเข้มแข็งและควรก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำสำรเสพติดในโรงเรียน เช่น กำร
เสพสำรเสพติด กำรสูบบุหรี่ ฯลฯ เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
 3.1 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลตัวบ่งช้ี เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรสร้ำง
เครื่องมือในกำรประเมินไม่ครอบคุลม ตัวบ่งช้ีและได้ไม่ครบตำมมำตรฐำน ดังนั้น ควรได้มีกำรวิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลตำมตัวบ่งช้ีให้ครอบคลุมมำตรฐำน 
 3.2 กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนประถมศึกษำที่เหมำะสม เนื่องจำก
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนิเทศตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูยังท ำได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรได้มีกำร
วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนประถมศึกษำ 
 3.3 กำรพัฒนำวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมตำมศักยภำพของผู้เรียน
เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังไม่หลำกหลำย ดังนั้น ควรได้มีกำร
วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 3.4 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำบข้ันพื้นฐำน เนื่องจำกผลกำรวิจัย 
พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ยังมีน้อย ดังนั้น ควรได้มีกำรวิจัยเชิง
คุณภำพเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3.5 กำรพัฒนำคุณภำพ เนื่องจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ปรับกระบวน
ทัศน์วำงแผนงำนวิชำกำรสู่คุณภำพผู้เรียน 2) กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
3) กลยุทธ์เครือข่ำยขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำ 4) กลยุทธ์ปรับปรุงระบบก ำกับ
ติดตำมและประเมินผล ดังนั้น ควรได้มีกำรวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน  
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