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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษา เรื่อง  การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรง เรียนสั งกัดกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม เขตกรุ งธนใต้                               
จากผลการทดสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการจัด
การศึกษาของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดู            
จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนและเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลและเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ งานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาใช้
วิธีวิจัยแบบผสม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและการสัมภาษณ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ  O-NET ภาพรวม                   
อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 6 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้                
1) ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  2) ด้านการพัฒนาผู้ เรียน 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร                      
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4) ด้านงบประมาณ  5) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผลวิจัยได้น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้แก่   การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้ งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  การพัฒนา                    
การประเมินผล และติดตามโครงการให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น และสุดท้าย  คือ การปรับ
โครงสร้างการบริหารงานโดยก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การมีส่วนร่วม, ปรับโครงสร้าง 
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ABSTRACT 
 

 The first purpose of studies on educational management for developing 
academic achievement of students in Bangkok Metropolitan Administration-affiliated 
secondary schools in Southern Thonburi districts by the results of O-NET 
examinations is to examine problems and obstacles in educational management 
under Bangkok Education Office affecting the development of academic achievement 
of students in Bangkok Metropolitan Administration-affiliated secondary schools in 
Southern Thonburi districts by the results of O-NET examinations. The second 
purpose is to find ways in managing education to increase effectiveness and develop 
academic achievement based on the results of O-NET examinations of students in 
Bangkok Metropolitan Administration-affiliated secondary schools in Southern 
Thonburi districts. In this research, the author uses mixed-method research 



Ref. code: 25595803010254YXS

(4) 
 

 
 

methodology through the analysis of descriptive statistics and interview. 
Representative samples in this research are civil servants of Bangkok Education Office, 
educational officer of district offices and teachers of Bangkok Metropolitan 
Administration.  

 It is found that overall opinions on educational management for 
developing academic achievement from results of O-NET examinations are at          
the ‘High’ level in all six areas of studies. Such areas can be sorted from the highest 
to the lowest average as follows: 1) implementation of policies 2) students 
development 3) curriculum development 4) budgeting 5) welfare promotion for civil 
servants and 6) community participation. This research proposes means to resolve 
problems and obstacles in developing academic achievement by creating community 
participation since the stage of policy-making, improving assessment system, making 
relevant projects to be more academic, and restructuring education administration 
by specifying Bangkok’s educational service area.   

 

Keywords  : Academic Achievement, Participation, Restructure 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .สุนิสา  ช่อแก้ว  ประธานกรรมการสอบการค้นคว้ า อิสระ และ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ  กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ            
ซึ่งได้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ๆ ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามการศึกษาค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ ให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เลยหากไม่ได้รับความกรุณา
จากส านักการศึกษา กรุง เทพมหานครที่อนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษา
ขอข อบ คุณ นา งช นัญ ย า   จ า ดช นบ ท   ผู้ อ า น ว ย กา รส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า   ขอขอบคุ ณ                       
นางสาวฐานิตา   แพร่วาณิชย์ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา และนางสาววิไลลักษณ์  คัมภิรานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  ส านักการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้  ที่สละเวลามาให้ข้อมูลและค าปรึกษา ขอบคุณข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสังกัดส านักการศึกษา  สังกัดฝ่ายการศึกษา และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ ส านักงานเขตบางแค และส านักงานเขตบางบอน ที่ให้      
ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์  แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และตอบแบบสอบถาม  
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณที่สุด คือ บิดา มารดา ผู้ให้ทุกอย่างในชีวิต ขอบคุณ พ่ีชาย 
น้องสาว หลานๆ  เพ่ือน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และก าลังใจในการจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาของค าถามการวิจัย (Introduction or Problem statement) 

 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือ/ กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเป็นพลเมือง
(เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ โลก )1มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ         
การพัฒนาประเทศ ( สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข           
(มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้  รวมทั้ งสามารถปรับตัวและด า รงชีวิตในสังคมอย่างรู้ เท่าทัน                 
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีสุข  เป็นลักษณะของเด็กไทยที่ชาติต้องการเมื่อเติบโตเป็น
เยาวชนไทย คนไทยก็จะเติบโตด้วยความเป็นคนเก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เก่งเรียน เพราะการศึกษา 
สร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 รวมทั้งฉบับที่แก้ไข 
พ.ศ.2545 ได้บัญญัติเป้าหมายการศึกษาไว้ใน มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและได้ก าหนดให้การบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 41  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม   ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น   ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  ก าหนดไว้ในมาตรา 89 (21) ให้
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการด้านการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภท
สามัญศึกษาให้กับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดทุกคน  ซึ่งนอกจากการสนับสนุนให้จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพแล้วยังรวมถึงพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิต
ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคม

                                           
 1ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร            
ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2560-2563)  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559), 7. 
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อาเซียน สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความหลากหลาย ต่อเนื่อง ร่วมสร้าง
ประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้ผ่านแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในด้านผู้เรียน  
ผู้สอน หลักสูตร  การประเมินคุณภาพการศึกษา  และด้านสถานศึกษา โดยน าผลการทดสอบ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และการประเมินคุณภาพภายนอก           
มาก าหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือรักษาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพและ          
คงคุณภาพการศึกษาไว้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ก าหนดให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
เป็น  1 ใน 5 ของตัวบ่งชี้พ้ืนฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยอธิบายถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และมีพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ป. 3,ป.6 ,ม.3 และ ม. 6 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) (O-NET) 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2557  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายวิชาที่ทดสอบ จ านวน 8 กลุ่ม
สาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ           
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี) พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นต้น
มา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และการงานอาชีพ 
 
สถานการณ์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
 ในปีการศึกษา 2558 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ก าหนดให้มี            
การทดสอบในกลุ่มสาระวิชา  5 กลุ่มสาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ)ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศและคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
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ภาษาอังกฤษ  ขณะที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนระดับ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีคะแนนต่ ากว่า           
ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระวิชา รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 

2558 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

ระดับ กทม. 49.30 43.96 42.42 50.34 39.03 

ระดับประเทศ 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 

ที่มา : ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2   
(พ.ศ.2560-2563) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559), 35. 

 

ตารางที่ 1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 

2558 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

ระดับ กทม. 41.93 28.31 34.30 43.80 27.44 

ระดับประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 30.54 

ที่มา : ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2   
(พ.ศ.2560-2563) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559), 36. 
 

                 ความท้าทายของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนาการเรียน              
การสอนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของประชากร              
วัยเรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ โดยยูเนสโกแนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ทักษะพ้ืนฐาน คือ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น              
2) ทักษะเพ่ือท างาน คือ ทักษะพ้ืนฐานในการท างานท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และ 3) ทักษะท าเป็น เช่น 
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สอนให้นักเรียนท าโครงการแทนการสอนด้วยการสอนในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นและ
สามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือท าให้เกิดความสุข             
ในชีวิต แต่ปัญหาในการจัดการศึกษาที่ท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือคะแนนผลการทดสอบ O-NET ต้องสูงกว่าร้อยละ 50 ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2558เปรียบเทียบระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระวิชา แยกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2   
(พ.ศ.2560-2563) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559), 30. 
 

สถานการณ์การศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2558 ในระดับ
กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งสิ้น 
108 โรงเรียน พบว่า   ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ซึ่งประกอบด้วย 
ส านักงานเขตบางบอน ส านักงานเขตบางขุนเทียน ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ส านักงานเขตบางแค  ส านักงานเขตภาษีเจริญ และส านักงานเขตหนองแขม มีผลคะแนนเป็นที่     
น่าศึกษาในกลุ่มสาระวิชาหลักส าคัญต่อการน ามาวิเคราะห์คือในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนในระดับสูงสุดและต่ าสุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.3 คะแนนผลการทดสอบ O-NET ระดับสูงสุด และระดับต่ าสุด 

วิชา ล าดับที่ ระดับ คะแนน โรงเรียน ส านักงานเขต 
คณิตศาสตร์ 1 สูงสุด 36.35 วัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ 

108 ต่ าสุด 23.91 บ้านนายเหรียญ บางบอน 
ภาษาอังกฤษ 1 สูงสุด 31.94 คลองหนองใหญ่ บางแค 

108 ต่ าสุด 23.47 วัดโคนอน ภาษีเจริญ 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดท าโดย ผู้วิจัย 
 
  โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  มีโรงเรียนทั้งสิ้น จ านวน           
67 โรงเรียนใน 7 ส านักงานเขต มีข้าราชการครูจ านวน 3,215  คน  นักเรียนจ านวน 61,359  คน  
สภาพสังคมเป็นสังคมก่ึงเกษตรกรรม    กึ่งภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดปริมณฑล 
ดังนี้  เขตบางขุนเทียน ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร เขตทุ่งครุ  ติดต่อกับ   
จังหวัดสมุทรปราการเขตบางบอนติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร  เขตราษฎร์บูรณะ ติดต่อกับจังหวัด
สมุทรปราการ 
 รวมถึงปัญหาด้านสังคมพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้มีจ านวนประชากรวัยเรียนที่เป็นประชากร
แฝงมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดรวมถึงเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็น
จ านวนมาก  อีกทั้ง ผู้ใช้แรงงานที่เป็นชาวต่างชาติ ลาว พม่า และกัมพูชา ในปี 2558 มี ดังนี้                  
เขตทุ่งครุ  จ านวน 4,611 คน บางขุนเทียน จ านวน 4,470 คน  เขตบางบอน จ านวน 9,608 คน  
เขตภาษีเจริญ จ านวน 2,907 คน เขตราษฎร์บูรณะ จ านวน 3,342 คน เขตหนองแขม                       
จ านวน 5,504 คน  เขตบางแค จ านวน 6,736 คน  รวม  37,178 คน โดยกรุงเทพมหานคร
จ าเป็นต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้เช่นเดียวกับเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่
กรุงเทพมหานคร 
  จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครว่ามีแนวโน้มต่ าลง และในทุกปีโดยเฉพาะรายวิชาที่ผล                 
การทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับ กทม. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และต่ ากว่าร้อยละ 50 
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)  ระบุว่าเป็นรายวิชา
ที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ การขาดความรู้ในรายวิชาข้างต้นท าให้
ขาดทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการคิดท าให้การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
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มีน้อย ขาดคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยยังขาดทักษะด้านนี้อยู่มาก2 และที่ส าคัญ คือ ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ยังสะท้อนถึงการด าเนินการในการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครในมิติคุณภาพของผู้เรียนทางด้านทักษะความรู้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือ
ต้องการทราบว่าเกิดปัญหาอะไรกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเพ่ือจะหาแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ดีกว่าระดับประเทศและสามารถก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 
 
1.2 ค าถามวิจัย (Research Questions) 
 
 1.2.1 การด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2558 
มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน อย่างไร 
 1.2.2 การด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีปัญหา และ
อุปสรรคอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ  O-NET            
ของนักเรียน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย (Research Objectives 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการจัดการศึกษาของส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ           
O-NET ของนักเรียน 

                                           
 2สมเกียรติ  ตั้งวาณิชกุล, “รายงานการสัมมนา (Education for the Future : ปรับ
ห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต),” https://thaipublica.org/2015/03/trdi-education/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2560). 
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 1.3.2 เพ่ือศึกษาหาแนวทางเพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษามีประสิทธิผลและเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย (Research Contributions) 
 
 1.4.1 ได้ทราบถึงการด าเนินการจัดการศึกษาทีม่ีปัญหาและอุปสรรคเพ่ือจะได้แก้ไขและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 1.4.2 ผู้บริหารระดับนโยบายและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีแนวทางในการน าไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 1.4.3 ได้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจาก
ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 เป็นการศึกษาด้านการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านวิชาการโดยศึกษาจากโรงเรียนที่เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ที่มีผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนการทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 และเป็นโรงเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบO-NET ที่ได้คะแนนระดับสูงสุด และคะแนนต่ าสุดใน2กลุ่มสารวิชา                 
คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จ านวน4 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดนิมมานรดี  ส านักงานเขตภาษีเจริญ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ  ส านักงานเขตบางบอน  
โรงเรียนคลองหนองใหญ่  ส านักงานเขตบางแค  โรงเรียนวัดโคนอน ส านักงานเขตภาษีเจริญ        
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 108 โรงเรียน 
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1.6 วิธีการศึกษา  
 
  ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ได้แก่ 
 1.6.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษาทางวิชาการ
รายงานการวิจัย หนังสือ  บทความ ข้อมูลทางระบบออนไลน์ และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา 
 1.6.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จากนั้นน าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 
1.7 นิยามศัพท์  
 
 1.7.1 การจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การโดยอาศัย “หน้าที่ทางการบริหาร” คือ การวางแผน (planning) การจัดองค์การ 
(organizing) การน า (leading) และการควบคุม (controlling) 
 1.7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนที่ท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการประมวลความรู้ ในการคิดวิเคราะห์ โดยผลของความส าเร็จวัดได้จาก
คะแนนที่ผู้เรียนได้รับ 
 1.7.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษา หมายถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 1.7.4 โรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ในระดับ สูงสุด และ
ต่ าสุดในแต่ละสาระวิชา หมายถึง โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET ในระดับสูงที่สุดของ
โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ในแต่ละสาระวิชา และโรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET ในระดับ
ต่ าที่สุดของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ในแต่ละสาระวิชา  
 1.7.5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้  ประกอบด้วย 7ส านักงานเขต ได้แก่ ภาษีเจริญ  บางแค  
หนองแขม บางขุนเทียน  บางบอน  ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ 
 1.7.6 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษา  หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวช่วยเอ้ืออ านวยและ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย บรรลุ
เป้าหมายและได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยปัจจัย 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยเกี่ยวกับ
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บริหาร  (วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความรู้ความสามารถ            
เจตคติ) บุคลากร (ความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความเพียงพอ) รายได้/ทรัพยากรในการจัด
การศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทรัพยากรในการจัดการศึกษา (งบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุ 
ครุภัณฑ์) การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน 
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ นโยบายระเบียบของรัฐ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
วัฒนธรรม ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 1.7.7 PISA (Program for International Student Assessment) หมายถึง โครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์
เพ่ือส ารวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและ
การมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 
15ป ีที่จะใช้ความรู้และทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน
ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 1.7.8 O-NET (Ordinary National Education Test) คือ การทดสอบเพ่ือ                 
วัดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศโดยใช้ข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งออกตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยจะท าการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มวิชา  ได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ และ  วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ในปี 2558  ลดกลุ่มวิชาที่ทดสอบเหลือ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทดสอบในระดับ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผล          
การทดสอบ O-NET” ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
3. แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
5. แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
มีหลายองค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยองค์ประกอบที่หนึ่งที่
ส าคัญในการจัดการศึกษา ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสามารถวัด
คุณภาพของผู้ เรียนในสถานศึกษาได้ เป็นอย่างดี  ยั งมีผู้ ให้ความหมายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียน ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1 หมายถึง ความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถ หรือความส าเร็จ
ของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งวัดผลความส าเร็จหรือระดับความรู้ ความสามารถของ

                                           
1ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554), 7. 
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นักศึกษา ว่ามีความรู้มากน้อย จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา และประเมินผลออกมาในรูปของ
เกรดเฉลี่ยสะสม  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2 หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคล
อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน จุดหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรว จสอบระดับ
ความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่าเรียนรู้อะไรบ้างมีความรู้ด้านใดมากน้อยเพียงใด 
โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น มาจากกระบวนการเรียนการสอนและตัวของนักเรียนเพราะว่าการวางแผนการศึกษาที่ดี            
การจัดกิจกรรมที่ดี การเตรียมครูผู้สอน การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์จะช่วยให้นักเรียนที่มีความ
พร้อมจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3 หมายถึง ความรู้และความสามารถของผู้ เรียนที่ได้รับ                  
การพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยมักอยู่ในรูปแบบเกรดที่ได้จากสถาบันการศึกษา เนื่องจาก
ให้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่า ซึ่งนอกจากนี้ยังประกอบด้วยปัจจัยอีกหลายปัจจัยอีกหลายด้านที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ด้านความพร้อม ด้านร่างกาย สภาพจิตใจ  สติปัญญาของผู้เรียน           
ความพร้อมทางคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของผู้สอน รวมถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นแรงเสริมอัน
ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน สภาพครอบครัวและสังคม 
 2.1.2  ระบบการทดสอบระดับชาติของประเทศไทย 
  2.1.2.1 O-NET (Ordinary National Education Test)  คือ การทดสอบเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยใช้ข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งออกตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                           
  2พวงรัตน์  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์(กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2540):126-146 อ้างถึงใน สมบัติ  ชิวหา ,“การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องกล ซีเอ็นซี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554), 18.  
 

3มานพ   เสาะแสวง, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบ
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554), 37. 
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และการสอบนั้นจะมีการสอบให้กับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีการสอบทุกปี ได้เริ่มสอบเมื่อปีการศึกษา 2548 ซึ่งเป็น
การสอบในช่วงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เป็นช่วงชั้นแรก 

 2.1.2.2 I-NET คือ การทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน               
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้
  2.1.2.3  V-NET (Vocational National Educational Test )  คือ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) 

 2.1.2.4 B-NET (Buddhism National Educational Test)หมายถึง การทดสอบ
เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย 

 2.1.2.5  N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

 2.1.2.6 GAT และ PAT  
  GAT คือ การทดสอบความถนัดทั่วไป ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน 

เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นความถนัดพ้ืนฐานที่
เด็กไทยที่ก าลังจะเข้าสู่ระบบการศึกษาในอุดมศึกษา ใช้ผลคะแนนในการคัดเลือกระบบ Admission กลาง 

   PAT คือ การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นการวัด
เฉพาะทางให้ตรงกับคณะที่เด็กต้องกรศึกษาต่อ มีการสอบปีละ 3 ครั้ง ทดสอบ 12 วิชา 

 2.1.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน4 
 2.1.3.1 กรอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

                                           
  4ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา, ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2557), 4-5. 
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 มาตรฐาน
การเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   ครอบคลุม 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น  76  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.1.3.2 เครื่องมือและจ านวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ คือ แบบทดสอบ โดยมี
รายละเอียดของลักษณะและจ านวนข้อสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย ปรนัยเลือกตอบ  ปรนัยหลายเลือกตอบ  ปรนัยหลายเลือกตอบ
มากกว่า 1 ค าตอบ กลุ่มสัมพันธ์ ระบายค าตอบที่มี่ค่าเป็นค่า/ตัวเลข และอัตนัย (เขียนตอบ/แสดงวิธีท า) 
  2.1.3.3  จ านวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบ รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้น ป.6 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 6 
จ านวน
ข้อสอบ 

เวลาที่สอบ จ านวน
ข้อสอบ 

เ ว ล า ที่
สอบ 

จ านวน
ข้อสอบ 

เ ว ล า ที่
สอบ 

ภาษาไทย 25 50 52 90 80 120 

คณิตศาสตร์ 20 50 30 90 40 120 

วิทยาศาสตร์ 32 50 45 90 90 120 

สังคมศึกษาฯ 50 50 50 90 80 120 

ภาษาอังกฤษ 40 50 50 90 90 120 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา, ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2557), 4-5.  

 2.1.4 การน าผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET ไปใช้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึงนโยบาย
การน าผลการทดสอบ O-NET มาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ว่า “...ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะขับเคลื่อนใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้คะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
O-NET เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะก าหนดเป้าหมายความคาดหวังไว้แล้วให้เขตพ้ืนที่ฯ และ
โรงเรียนไปจัดท าแผนปฏิบัติซึ่งในช่วงแรก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะให้
ความส าคัญกบัการสอบโอเน็ต ในช่วงชั้นที่ 2  ระดับ ป.6 ใน 2 กลุ่มสาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์
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โดยปีการศึกษา 2554 จะก าหนดเป็นเป้าหมายที่เทียบเคียงจากค่าเฉลี่ยของคะแนนโอเน็ตที่นักเรียน
ท าได้ในปีการศึกษา 2551 และ2552” และยังกล่าวต่อไปว่า “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จะใช้มาตรการเชิงบวก ท าให้เกิดปรากฏการณ์เตรียมความพร้อม และปรับการเรียน         
การสอนในชั้นเรียนไม่มีการลงโทษ แต่จะวาง 16 เงื่อนไขให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์  ความคาดหวังอย่างเร่งด่วนและต้องมีการเตรียมการตั้งแต่                  
ชั้น ป.1-ป.5 ไม่ใช่เตรียมตัวในชั้น  ป.6โดยจะใช้การให้ก าลังใจไม่ใช้การกดดัน เพราะไม่อยากให้
เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ หรือ มีการติว เพ่ือสอบโอเน็ตขณะเดียวกันก็ให้คะะแนนโอเน็ตมีความ
ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น มีผลต่อตัวนักเรียน อาทิใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นต้น” 
(ส านักทดสอบทางการศึกษา. ม.ป.ป.) 
 จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา              
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน               
พ.ศ.2555 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  คือ ศาสตราจารย์สุชาติ            
ธาราด ารงเวช มีใจความว่า ให้น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ในสัดส่วน 80:20 โดยอาจปรับสัดส่วนเพ่ิมขึ้นได้ตาม          
ความเหมาะสมในในโอกาสต่อไป 5 
 นางผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวในการประชุมชี้แจง
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน            
ว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและ
ทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            

                                           
 5ปนัดดา  หัสปราบ, “แนวทางการน าผลทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน,” http://www.niets.or.th/th/content/download/262 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560).  
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(O-NET) ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดที่ต้องพัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านหลักสูตร              
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมถึงการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ในส่วนของผลสัมฤทธิ์               
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 เป็นต้นมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษจึงมี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ต้องเร่งด าเนินการช่วยเหลือและ
พัฒนาให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด6 
 การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวิธีด าเนินการ โดย7 

 1.การจัดการความรู้เพื่อก าหนดนโยบายและจัดหาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการใช้หลักสูตร กระบวน                 

การจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ ประสิทธิภาพของการวัดผลประเมินผล 
 3.การก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการยกระดั บผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งความเป็นเลิศของโรงเรียน โดยก าหนดขึ้นนั้นต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน ด้านปัจจัย และทรัพยากร 

 4.การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพ่ือก ากับติดตามในระดับชั้นเรียนและระดับ
เครือข่ายการเรียนรู้จากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

                                           

  6จิรัฐคม กปส,“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ,” ข่าวสารกรุงเทพมหานคร http://www.prbangkok.com/ News_executives/35419 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560).  
 7ปนัดดา  หัสปราบ, “แนวทางการน าผลทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน,” http://www.niets.or.th/th/content/download/262 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560).  
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 5. ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหาโดยให้
ความส าคัญกับผู้ปกครองในฐานะภาคีร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
 2.1.5 สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก                 
  สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ หรือ International Institute for 
Management Development (MID) ได้จัดท ารายงาน Word Competitiveness Yearbook 
2015 โดยน าเสนอผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการจัดการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
เปรียบเทียบองค์ประกอบ 4 ปัจจัยหลัก (Competitiveness Factor) ได้แก่ ผลประกอบการทาง
เศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) แต่ละปัจจัย
หลักแบ่งเป็น 5 ปัจจัยย่อย รวม 20 ปัจจัยย่อย การส ารวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยสหรัฐอเมริกายังคงอันดับอยู่ที่  1 ฮ่องกงอยู่ในอันดับที่ 2 และ
สิงคโปร์อันดับที่ 3 ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 30 ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ 29 โดยการศึกษา
ปัจจัยย่อยในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประกอบด้วย 18 ตัวชี้วัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการศึกษา ที่เป็นตัวชี้วัดย่อย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมา
โดยตลอด ปี 2015 อยู่อันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศ ดีขึ้นจากปี 2014 ถึง 6 อันดับ8 สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าร่วมกับ OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA 
เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ที่จะเป็นการเตรียม  
ความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพส าหรับการแข่งขันในอนาคต จัดการประเมินเป็นครั้ งแรกเมื่อ               
ปี ค.ศ.2000 และได้ประเมินอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี โดยในปี ค.ศ.2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ  
72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ (ประเทศกลุ่ม OECD 35 ประเทศ, ประเทศเข้าร่วม 37 ประเทศ) โดยมี
ผลการประเมิน PISA 2015 ดังนี้ 

  1. ผลประเมินภาพรวมของประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับ             
ในแต่ละด้าน 
     1) ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สิงคโปร์ 556 คะแนน, ญี่ปุ่น 538 คะแนน, 
เอสโตเนีย 534 คะแนน, จีนไทเป 532 คะแนน, ฟินแลนด์ 531 คะแนน ตามล าดับ 

                                           
 8 ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
2559), 16. 
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        2) ด้านการอ่าน ได้แก่ สิงคโปร์ 535 คะแนน, แคนาดา 527 คะแนน,  
ฮ่องกง-จีน 527 คะแนน, ฟินแลนด์ 526 คะแนน, ไอร์แลนด์ 521 คะแนน  ตามล าดับ 
       3) ด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ สิงคโปร์ 564 คะแนน, ฮ่องกง-จีน 548 คะแนน,  
มาเก๊า-จีน 544 คะแนน, จีนไทเป 542 คะแนน, ญี่ปุ่น 532 คะแนน ตามล าดับ 

2. ผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย                  
ด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน), ด้านการอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 
OECD 493 คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน)9 

 2.1.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติของประเทศนิวซีแลนด์ 
   ประเทศนิวซีแลนด์มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติที่เรียกว่า               
The National Monitoring Study of Student Achievement (NMSSA) ซึ่งเป็นการประเมินใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นระบบการที่พัฒนามาจาก The National 
Education Monitoring Project (NEMP) จุดประสงค์ของการประเมิน NMSSA  มีดังนี้10 

1) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
2) เพ่ือระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
3) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติใน

ภาพรวม 
4) เพ่ือวางแผนนโยบายด้านการศึกษา ส าหรับระดับชั้นที่จะมีการประเมิน 

คือ นักเรียน ชั้น year 4 ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษา และ year 8 ซึ่งเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5) การปรับปรุงหลักสูตร 

 จากศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วัดจากการทดสอบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานO-NET โดยใช้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศระดับชั้นประถมศึกษา

                                           

 9บัลลังก์  โรหิตเสถียร และ นวรัตน์  รามสูตร, “แถลงข่าวผลการประเมิน Pisa 2015,”             
ข่าวส านักงานรัฐมนตรีนวรัตน์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม, 2559, http://www.moe.go.th/websm/ 
2016/dec/499.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม  2560). 
 10ปวีณา  บุญปก และ อรสา  ชูสกุล, “การรายงานผลและการน าผลการประเมินระดับชาติ
ไปใช้ ระดับประถมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์,” วารสาร สสวท, ปีที่ 44 ฉ.199 (มีนาคม-เมษายน 
2559): 37. 
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ปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที6่ มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   ครอบคลุม 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสาระวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสาระวิชาภาษอังกฤษ รวมทั้งสิ้น  76  มาตรฐาน
การเรียนรู้เพ่ือให้ทุกสังกัดได้เห็นภาพรวมของสถานภาพทางการศึกษาในสังกัด ผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาผ่านการบริหารจัดการ ทั้งคุณภาพนักเรียน  คุณภาพผู้บริหาร 
คุณภาพโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ O-NET หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน ได้น าผลการทดสอบ มาวิเคราะห์
ถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของหน่วยงานผู้จัดได้น าไปพัฒนาเพ่ือยกระดับ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดคุณภาพการเรียนของ
นักเรียนแต่ผลการทดสอบ O-NET ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีหลักการใน
การน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยในต่างประเทศอย่างประเทศนิวซีแลนด์มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติที่เรียกว่าThe National Monitoring Study of 
Student Achievement (NMSSA) ซึ่งเป็นการประเมินในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาปัจจัยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร จะพบว่าคะแนนการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน สามารถหาปัจจัยในการได้จากผล
คะแนนเพ่ือเป็นประโยชน์กับโรงเรียน หน่วยงานผู้จัดการศึกษาน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 
 2.2.1 หลักการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา คุณธรรม 
ค่านิยม ความคิด การประพฤติ    การปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมี
ความมั่นคง สงบสุขเจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้คนในสังคมมี
ความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมานฉันท์ การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา               
นอกสถานศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน
ไปเนื่องจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน 
กติกา และวิธีการด าเนินการ มีทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผลการจัด
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การศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือไดด้วย ทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้แก่ผู้ที่ได้รับการศึกษา 
ผลลัพธ์สุดท้าย คือ การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทย มีหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษา 
(Conceptual Design) ดังนี้ 
  1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วน
ร่วมในสังคมเพ่ือยกฐานะและชนชั้นในสังคม อันน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได ้
  2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
  3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐในฐานะผู้ก ากับนโยบาย
และแผน ผู้ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ส่งเสริม สนับสนุน และผู้จัดการศึกษา 
ออกจากกันเพ่ือมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และน ามาแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความเป็นอิสระท่ีมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
  4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษา ภายใต้กฎ กติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  5) ทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก 
การได้รับการศึกษาของพลเมือง ต้องมีส่วนร่วมระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
  6)  สถานศึ กษาต้องบริ หารและจั ดการศึกษาที่ แสดงความรั บผิ ดชอบ 
(Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
  7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามล าดับ/ประเภท
การศึกษา คณะ/สาชาวิชา ที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่และเป็นไปเพ่ือสร้างคุณลักษณะนิสัย/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 หลักการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญในการจัด
การศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งองค์ความรู้  คุณธรรม และ
ทักษะในการด ารงชีวิต โดยให้ความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ในสองแนวทางใหญ่ คือ  
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  1) กระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค  หมายถึง การจัด 
การศึกษาให้กับเยาวชนอย่างท่ัวถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
ศาสนา  
  2) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  หมายถึง การจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตส านึกรักชุมชนและ
ประเทศชาติบ้านเมือง หวงแหนและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม มีทักษะใน         
การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้11 
 เทียนฉาย  กีระนันท์ ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของการจัดระบบการศึกษาอย่างเฉียบพลันโดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญว่า “ผู้มีอ านาจจัดระบบต้องมี
ใจเป็นกลางที่พร้อมเปิดใจและยอมสูญเสียประโยชน์บางส่วน เพ่ือให้ประชาคมการศึกษาทั้งมวลของ
ประเทศไทยดีขึ้น” วางและจัดระบบการศึกษาเสียใหม่ โดยไม่ให้เสียโอกาสเชิงเวลาอีก ส าหรับ
นวัตกรรมด้านการจัดระบบการศึกษาที่น าเสนอมี 3 ประเด็นส าคัญ คือ  (1) การจัดระบบการศึกษา
เพ่ือการจัดองค์กรใหม่ (re-organization) โดยปรัชญาของการจัดการศึกษาน่าจะต้องมุ่งให้คนไทย  
รุ่นใหม่มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12-16 ปี โดยเปิดโอกาสให้ภาคที่มิใช่รัฐบาลมีบทบาทหลัก
ในการจัดการ โดยรัฐเป็นผู้จัดบริการเสริมในส่วนที่ขาด (2) การจัดองค์กรและโครงสร้างของ        
การจัดระบบการศึกษา โดยเป้าหมาย ให้การศึกษามีเอกภาพในการบริหาร สนองวัตถุประสงค์และ
บรรลุปรัชญาที่ก าหนดตามเวลา มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรของชาติ 
(3) การจัดการทางการเงินเพ่ือการศึกษา (financing for education)  โดยการให้ผู้ได้รับประโยชน์
พึงรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งประโยชน์นั้น ซึ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมทางสังคมและ
การใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงได้ และสร้างให้การศึกษาเป็นการลงทุน
ระยะยาวในมนุษย์ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการลงทุนที่ต้องลงทุนโดยต่อเนื่องระยะยาว            
การจัดรายจ่ายสนับสนุนเป็นรายปีจึงเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่ง 
 2.2.2 ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเนนที่คุณภาพของผลผลิตของ
กระบวนการศึกษาเปนหลัก สวนปริมาณเปนปจจัยรอง กลาวคือ การจัดการศึกษาตองมุงถึงเปาหมาย
ที่ตั้งไวในเชิงคุณภาพเปนเกณฑ โดยมีดัชนีชี้วัดบางประการดังตอไปนี้ 
  2.2.2.1 คุณภาพของผูเรียน คุณภาพของผูเรียนถือวาเปนผลที่เกิดจากการจัด
การศึกษา ค าวา "คุณภาพของผูเรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายดาน ไมวาจะเปนดานความรู

                                           
 11ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563), 9-12. 
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ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม ทักษะและพฤติกรรม ดัชนีชี้วัดคุณภาพของผู เรียนซึ่งจะใชวัดผล
การจัดการศึกษาตองเปนผลทางตรง หรือทางออมที่มาจากการจัดการศึกษาไมใชผลบังเอิญหรือผลที่
ไมเกี่ยวเนื่องกัน เชน สถานศึกษาอาจสอนไมดีแตนักเรียนท าคะแนนผลสอบไดดีเพราะไปรับการสอน
พิเศษ หรือผูปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพ่ิมเติม ในแงคุณภาพของผู เรียน ครูควรก าหนด            
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (วัตถุประสงคที่วัดไดจริง) ที่มุงใหเกิดขึ้น อันเปนผลจากการจัดการเรียน         
การสอนของครู และประเมินวัตถุประสงคดังกลาวเพ่ือวัดประสิทธิภาพของวิธีการสอนของตน 
  2.2.2.2 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับปจจัยหลายประการซึ่ง
เปนปจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน คุณภาพของครูสภาพแวดลอม รูปแบบและ
ระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรูเปนตน ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งที่
น ามาก าหนดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาไดครูตองถือวาการพัฒนาคุณภาพของ           
การสอนนั้นเปนความทาทายของอาชีพครูและตองไมหยุดยั้งในการปรับปรุงคุณภาพดังกลาว ทั้งโดย
การคนคิดเองหรือการเขารับการอบรมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอศิษยของตน 
  2.2.2.3 ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาตองใชจาย
ความคุมคาจึงถือเปนดัชนีชี้วัดการจัดการศึกษาดวยค าวาความคุมคานี้มิไดหมายถึงการประหยัด             
ดานงบประมาณแตเพียงอยางเดียวแตหมายความวา คาใชจายเพ่ือการศึกษานั้นใหผลคุมกับ              
การลงทุนหรือไม บอยครั้งเราพบวา คาใชจายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกวาการจัด
การศึกษานอกระบบ แตตองถือวาคุมคา เพราะผู เรียนมีโอกาสไดรวมในสังคม มีเพ่ือน มีผู ให
ค าแนะน าปรึกษาดานตางๆ แตในทางตรงกันขาม หากพบวาการจัดการศึกษาในชั้นเรียนน าไปสู่           
การติดยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ ความเสื่อมทางศีลธรรม หรือความไมปลอดภัยตอสุขภาพและ
ชีวิตก็ตองถือวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สรางผลดังกลาวไมคุมคาและหากการศึกษาของทั้ง
ระบบโรงเรียนน าไปสูสภาวะอันไมพึงปรารถนานานัปประการ ก็จ าเปนที่ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
หรือผูสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาตองทบทวนแกไขโดยเร็ว 
  2.2.2.4 ผลลัพธของการจัดการศึกษา ผลลัพธหรือผลสะทอน หมายถึง ผลตอเนื่อง
ที่เกิดจากการจัดการศึกษา เชน นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจ าจังหวัดแหงหนึ่งได
คะแนนระดับดีถือเปนสวนหนึ่งของคุณภาพผู เรียน สวนนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดเปนจ านวนมาก ถือเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ และ
การที่ศิษยเกาของโรงเรียนไปประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเปนผลลัพธตอเนื่องกันไป สวน
ผลลัพธของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศหนึ่ง ก็พิจารณาไดจากความเจริญของประเทศ 
สภาพปญหาภายในประเทศ หรือความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งเปนผลลัพธสวนหนึ่งอัน
เกิดจากคุณภาพของประชากรที่ไดรับการศึกษาของประเทศ เปนตน 
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 2.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  2.2.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีจุดมุ่งหมายท่ีกล่าวว่า การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และ
การให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อ ง โดยถือว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าได้ ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมไว้ในทุกวิชา ผู้สอน
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลาและทุกสถานที่ ประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการความประพฤติ การร่วมกิจกรรมและจากการทดสอบ ส่วนกลางก าหนด
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาจัดท าสาระหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ดังกล่าว             
มุ่งสู่แนวการจัดการศึกษาที่ “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดนั้น โดยถือว่า  

  1) สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด ผู้สอนต้องให้ความสนใจ
และให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง (head) จิตใจ (heart) มือ (hand) และสุขภาพ
องค์รวม (health) 

  2) ความหลากหลายของสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  3) การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้ค าปรึกษา             
วางแนวกิจกรรม และประเมินผล 
 กรอบแนวคิดที่ยึดถือผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้น มีความคาดหวังในลักษณะของผู้เรียนว่าจะ
ให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” 

  2.2.3.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              



Ref. code: 25595803010254YXS

23 
 

 
 

มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

  1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

   2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 

  3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

  4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจัดการเรียนรู้ 

  5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  6) เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

  2.2.3.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ก าหนดให้“คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่ 

  1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
  2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ 2) คุณภาพครูยุคใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ 4) คุณภาพการบริหาร
จัดการใหม ่
  2.2.3.4 บทบาทการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 50 ส านักงานเขต มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 437 โรงเรียน               
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) มีโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 430 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวน 109 โรงเรียน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 9 โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                   
จ านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 121 โรงเรียน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)12 
  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีกลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมจ านวน
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่จัดสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2558  มีโรงเรียนที่
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจ านวน 54 โรงเรียน โดยจะเพ่ิมในปี พ.ศ. 2560  เป็น 60  โรงเรียน  
ปี พ.ศ. 2561 เป็น 65 โรงเรียน  ปี 2562 เป็น 70 โรงเรียน และปี 2563 เป็น 75 โรงเรียน 
  กระบวนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

  (1) โครงสร้างการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีการจัดโครงสร้าง           
การบริหารการศึกษาในลักษณะของสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ดังนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขต  และผู้อ านวยการโรงเรียน โดยมีส านักการศึกษาเป็น
หน่วยงานจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน (ภาพที่ 2.1) 

 
 
 
 
 
 

                                           
 12 เรื่องเดียวกัน, 23. 
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คณะที่ปรึกษา 
ผู้ว่าฯ กทม. 

ผู้ว่าราชการ กทม. สภา กทม. 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักอ่ืน    

กลุ่มเขต (โ น) 

เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

สภาเขต 

ฝ ายการศึกษา 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขต 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2559, 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2559), 19. 

  (2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมี
บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีหน้าที่ใน   
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกคน โดย
ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตในฐานะผู้บังคับบัญชาสถานศึกษาในพ้ืนที่  โรงเรียน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (3) การบริหารงานวิชาการ  กรุงเทพมหานครบริหารงานวิชาการโดยจัด
การศึกษา มีส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษาและหน่วยศึกษานิเทศก์เป็นหน่วยงานที่ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนงานด้านวิชาการ ดังนี้ 

   1. ก าหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
นโยบายและแผนการศึกษา ก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผน ประสานงานด้านนโยบายและแผนกับส านักงานเขต และโรงเรียน 
โดยผ่านฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตต่าง ๆ  

   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
การศึกษาวิเคราะห์ก าหนดนโยบายและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จัดพัฒนาคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง
ด้านสาระหลักสูตรและวิธีสอน การสร้าง พัฒนาเครื่องมือวัดผลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้              
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   4. พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า พัฒนาระบบ
มาตรฐานการศึกษา การจัดระบบสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน การวิเคราะห์ วางแผน 
จัดท าแผนและประสานการรับการประเมินจากภายนอก 

   5. การประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา             
ด้านผู้เรียนในระดับกรุงเทพมหานคร การประเมินผลผู้ เรียนระดับชาติ การจัดระบบ รวบรวม 
สังเคราะห์ ผลการประเมินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ผลงานความก้าวหน้าในด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร การสนับสนุนและสังเคราะห์ผล
การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

   6. การพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ วางแผนการนิเทศ งานวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ตรวจสอบสร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน สรุปและรายงาน
การนิเทศการศึกษา ตรวจสอบสร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน 

  (4) การบริหารงบประมาณ  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยจะเป็นผู้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งสิ้น ส าหรับงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานครบางส่วนจะโอนเงินให้ส านักงานเขตเป็นผู้น าไปด าเนินการ 

  (5) งานบริหารทั่วไป บริหารควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์สิทธิเด็ก
นักเรียน ก าหนดมาตรฐานแบบแปลนการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ งานจัดล าดับ           
การก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่  

  (6) งานเทคโนโลยี  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
เพ่ือการเรียนการสอน จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
  2.2.3.5 งบประมาณกับการพัฒนาการศึกษา 

   แนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาที่ผ่ านมาพบว่า ประเทศไทยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก กานา          
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับค่าจ้างบุคลากรมากที่สุดจนท าให้คุณภาพของผู้เรียนยังไม่มี
ประสิทธิผลเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับ  
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  ดร.ไกรยส  ภัทราวาท  นักวิชาการ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน กล่าวถึงสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบันว่า แม้รัฐจะจัดระบบการศึกษาเรียนฟรี 
15 ปี แต่ยังมีเด็กไทยกว่า 2 ล้านคน อยู่นอกระบบการศึกษา เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กยากจน              
ซึ่ง   ความยากจนนี้นับเป็นค่าเสียโอกาสที่พ่อแม่จ าเป็นต้องดึงบุตรหลานออกจากระบบก่อนวัยอัน
ควร เพราะการศึกษาในโรงเรียนไม่ตอบโจทย์การประกอบอาชีพหารายได้เท่าท่ีควร สถิติเด็กไทยเข้าสู่
ระบบ 10 คน จะมี 2.5 คน หลุดออกจากระบบก่อนจบชั้น ม. 3 อีก 2.5 คน เข้าเรียนต่อในชั้น               
ม.ปลาย แต่ไม่จบ ม. 6 ซึ่งมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดร.ไกรยศ ยังกล่าว
อีกว่า “การใช้หลักความเสมอภาคกับเด็กไทยทุกคน โดยทุ่มงบประมาณและทรัพยากรที่เท่ากันคงไม่
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในระบบการศึกษา เท่ากับการชี้ชวนให้นักปกครองหันมา           
จุนเจืออุดหนุนเด็กท่ีขาดแคลนก่อน ควรหันมาส่งเสริมการจัดการเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด โดยอาศัยเด็ก
เป็นตัวตั้ง เพราะที่มาการจัดการระดับประเทศล้มเหลวไม่เป็นท่า” ตามภาพท่ี 2.2 

 
 

 
ภาพที่ 2.2 งบประมาณการศึกษาไทยย้อนหลัง 10 ปี พ.ศ.2548-2557      
ที่มา : ส านักข่าวอิศรา. “ระบบการศึกษาไทยลงทุนมาก ได้ผลน้อย ทุ่มงบฯ 5 แสน ล. เหตุใดยัง
เหลื่อมล้ าสูง,” https://www.isranews.org/thaireform-doc-education/33071-
education123.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559). 
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 งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 3 ปี 
( ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 7 -2 5 5 9 )   โ ด ย มี ข้ อ มู ล  ดั ง นี้ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9                        
จ านวน 14,426,755,000 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558จ านวน 14,164,739,460 บาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน  13,964,537,200 บาท งบประมาณเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก ๆ ปี ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว การจัดการศึกษาเป็นกระบวนอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย
ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด ฯลฯ 
โดยมีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ  
มีทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุน เช่น บุคลากร งบประมาณ (ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณใน
การจัดการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557) และมีกระบวนการประเมินผลการจัด
การศึกษาที่เชื่อถือ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น วัดด้วยคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน  ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา การเกิดผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเป็นผลต่อเนื่อง
จากการจัดการศึกษา ผ่านการก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยมี
สาระส าคัญมุ่งสู่แนวการจัดการศึกษาที่ “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” ผ่านการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
2.3 แนวคิดทักษะแห่งอนาคต:การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 2.3.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัด          
การเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัด         
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ 
(Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้
พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ              
ด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้ง               
ด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
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  ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้  
3R x 7C  
  3R  ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics              
(คิดเลขเป็น)   
  7C ได้แก่  Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม             
ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ             
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้) 
  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ในขณะนั้น กล่าวว่า “การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว 
เนื่องจากต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นก่อนน าเสนอ
ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) พิจารณา ส าหรับเนื้อหาสาระในการปรับหลักสูตรใหม่
นั้นจะเน้นคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มาใช้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ใหม่ๆ สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลง และความต้องการของประเทศ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์มากกว่าการท่องจ า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จ าเป็นต้องให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด เพราะจะท าให้
การปฏิรูปการศึกษาท่ีด าเนินการอยู่นั้นสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้”13 
 2.3.2  การศึกษาของต่างประเทศ 
  2.3.2.1 วิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ : สอนให้น้อยลง เรียนให้มากขึ้น            
(Teach less, Learn More) คือกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเตรียม
ประเทศให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 4 อย่าง ที่สัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่             
(1) วิสัยทัศน์เพ่ือประเทศชาติโดยรวม: โรงเรียนนักคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ (2) วิสัยทัศน์เพ่ือ
การศึกษาของชาวสิงคโปร์ : สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น  (3) วิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติ : กลยุทธ์

                                           

 13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, “หลักสูตรใหม่สร้างพลเมืองศตวรรษที่ 21,”                    
http://tdri.or.th/tdri-insight/thaipost-2014-03-25/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559). 
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ตึงสลับหย่อน และ (4) วิสัยทัศน์สร้างความร่วมมือ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่จ าเป็นต่อ         
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
  2.3.2.2 การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายให้เด็ก
เรียนภาคบังคับถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ปกครองอาจเลือกที่
จะจัดการศึกษาเองโดยไม่ส่งเด็กเข้าโรงเรียนก็ได้ นักเรียนเรียนฟรี รักษาฟรี อาหารฟรี รถรับส่งฟรี
เป้าหมายของการศึกษา มุ่งส่งเสริมและพัฒนามนุษยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต   หลักสูตร ใช้หลักสูตรแกนกลางของรัฐ   วิธีการสอน       
ครูเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา , ให้ความส าคัญต่อการเรียนแบบร่วมมือกันท างานเป็นทีม ,
เรียนรู้แบบลงมือท าสูง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการพัฒนารอบด้านมากกว่าการเรียนแบบ
แข่งขัน  ครู มาจากกลุ่มคนเรียนดี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับมอบอ านาจให้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างอิส ระการประเมินผล เน้นเป้าหมาย             
การแนะแนว การส่งเสริมการเรียน และพัฒนาทักษะของเด็กแต่ละคน ไม่มีการให้เกรดเป็นตัวเลข 

 2.3.2.3 การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เน้นสาระส าคัญ 3 เรื่อง คือ (1) เน้นความส าคัญของ
ปัจเจกบุคคลมากขึ้น (2) เน้นระบบการศึกษาตลอดชีวิต (3) เน้นการศึกษาที่สอดคล้องกับ                  
การเปลี่ยนแปลง เช่น ความเป็นนานาชาติ วัฒนธรรมและการกีฬา การพัฒนาไปสู่ สังคมสารสนเทศ
พร้อมด้วยการส่งเสริมงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษากนอกระบบมากข้ึน 

 2.3.2.4  การศึกษาของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เน้นคุณภาพการศึกษา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษาสามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ มีทักษะในการอ่านเขียน การคิดค านวณ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เป็นต้น14 
 จากที่กล่าวข้างต้นอธิบายให้เห็นถึงการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมให้กับเด็กนักเรียน
จ าเป็นต้องน าทิศทางการศึกษาของโลก ทิศทางการศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางใน           
การพัฒนาการเรียนการสอน ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นตัวก าหนด
รูปแบบในการก าหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทย โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการเตรียมองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้กับ
ผู้เรียน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้การศึกษามีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายด้านการศึกษาที่   
ก าหนดไว้ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางการศึกษาของประเทศที่มีผลด้านการศึกษาที่พัฒนา

                                           
 

14กมล  สุดประเสริฐ  และ สุนทร  สุนันท์ชัย, วิสัยทัศน์ทางการศึกษาทิศทางที่ไทยต้อง
ทบทวน (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), 8-9. 
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อย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฟินแลนด์ ที่ให้ความส าคัญต่อการเรียนแบบร่วมมือกันท างานเป็น
ทีมจากผู้ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท             
ของการศึกษาไทย 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
 
 จากการศึกษาข้อมูลวิชาการเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร พบว่ามีผู้ให้ค านิยาม และทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 วิโรจน์  สารรัตนะ15 กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การเป็นลักษณะร่วมที่แสดงถึงความเป็น
เอกภาพและเอกลักษณ์ขององค์การหนึ่ง ๆ ดังนั้นองค์การใดที่เลือกรูปแบบหรือประเภทของ
วัฒนธรรมองค์การอย่างไรก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองค์การในรูปนั้น 
นอกจากนั้นยังจะส่งผลต่อระบบความคิดความเชื่อที่จะมีต่อการก าหนดโครงสร้างองค์การ การจัด
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย และก็จะหมายความว่าองค์การนั้นมีวัฒนธรรม
ประเภทนั้น ๆ ที่เข้มแข็ง (strong culture) แนวคิดวัฒนธรรมองค์การในวงการศึกษาได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมองค์การและองค์การภาคธุรกิจ ซึ่งใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางเพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขององค์การให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัฒนธรรมองค์ การและ
องค์การทางการศึกษา เช่น สถานศึกษาจึงเป็นกรอบของค่านิยม และความเชื่อและประเพณีต่าง ๆ 
ซึ่งฝังรากลึกและผ่านการหล่อหลอมต่อเนื่องมาตลอดอายุของสถานศึกษานั้น ๆ กล่าวคือ วัฒนธรรม
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความหมายที่สืบทอดสืบมาเกี่ยวกับสถานศึกษาซึ่งอยู่ใน
รูปของบรรทัดฐาน (Norms) 1 ค่านิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) งานเฉลิมฉลอง 
(Ceremonies) พิธีกรรม (Rituals) ประเพณี (Traditions) และ ต านานหรือเรื่องเล่า (Myths)              
ที่สมาชิกของสถานศึกษาใช้นั้น ๆ โดยตรง  
 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลส าเร็จใน
องค์การทางการศึกษาโดยตรง ดังที่ไฟแอนส์และมาร์ช   (Fyans&Maehr,1990) ที่ท าการวิจัย
องค์ประกอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมสถานศึกษา 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความท้าทายทางวิชาการ 
(Academic Challenges) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ (Comparative Achievement) การให้            
การยอมรับต่อผลสัมฤทธิ์ (Recognition for Achievement) ความเป็นชุมชนของสถานศึกษา 

                                           
 15วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 
2546), 315. 
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(School Community)  และการรับรู้ถึงเป้าหมายของสถานศึกษา (Perception of school goals) 
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งใน 5 ประการดังกล่าว ผู้เรียนจะ          
เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
 สมุทร  ช านาญ16  ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การนอกจากจะมีบทบาทในฐานะเป็น
แบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การแล้ว วัฒนธรรมองค์การยังเป็นตัวแปรเหตุที่ส่งผลถึง
ประสิทธิผลขององค์การโดยรวม ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งที่ผู้น าจ าเป็นต้องศึกษาท า             
ความเข้าใจ เพราะเป็นเสมือนแกนกลางของทุกสิ่งทุกอย่างในการด าเนินงานของสมาชิกในองค์การ  
 จากความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ดังกล่าว เห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผ่านการเป็นเอกภาพและ
เอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ ภายใต้การรับรู้เป้าหมายอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการก าหนดนโยบายและ             
การประเมินผลนโยบาย หลังจากมีการก าหนดทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดเป็นนโยบายแล้ว                  
ซึ่งมีความส าคัญในการชี้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย เพราะความส าเร็จของนโยบาย
ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นส าคัญ  การน านโยบายไปปฏิบัติหากขาด          
การน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ภายใต้อุปสรรคของหน่วยงาน บุคลากร รวมทั้งจะต้องเผชิญกับกับปัจจัย
จากภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ แม้จะมีแผน โครงการ นโยบายที่ดี แต่ไม่รับ
การตอบสนองต่อผู้เกี่ยวข้องแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ก็อาจจะล้มเหลวลงได้ ปรากฏการณ์ และปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น หากจะท าให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้ที่มีหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพ วิถีของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องไม่มีความซับซ้อนและมุ่งสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในทุกฝ่าย   

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบราชการกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ  

                                           
 16สมุทร  ช านาญ, “การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(School Administration in Cultural Diversities),” วารสารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,                 
ฉ.1 (2554): 5. 
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 1. ลักษณะที่เป็นเชิงอุดมคติ  คือ เป็นการแบ่งหน้าที่กันท าอย่างชัดเจนระหว่างระบบ
การเมืองกับระบบราชการ โดยระบบการเมืองเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายสาธารณะ และระบบราชการ
เป็นฝ่ายน านโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล โดยต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง         
ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล  
 2. ลักษณะโลกแห่งความเป็นจริง แม้ในทางทฤษฎีจะพยายามแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
ระหว่างระบบการเมืองกับระบบราชการออกจากกันอย่างเด็ดขาดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่
สามารถเป็นไปตามนั้นได้ เนื่องจากฝ่ายการเมืองเองยังมีอ านาจในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง           
ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementing agency) 
 ระบบราชการกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 1. การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระบบราชการต้องอาศัยกระบวนการทาง              
การบริหาร (Administrative process)  
 2. ปัญหาจากความเป็นระบบราชการ 1) ปัญหางานบริหารงานบุคคลที่ยังขาด             
ความสมบูรณ์ มุ่งอ านวยประโยชน์ให้กับตนเอง 2) ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 3) ปัญหา
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 4) การเกิดวิกฤตศรัทธาอันเนื่องจากจุดเสื่อมของระบบราชการ            
5) อุปนิสัยการท างานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 3. การพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาผล        
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีทางการบริหารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตัวแบบ
องค์การแห่งการรู้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของสมคิด  สร้อยน้ า พบว่ามีปัจจัยทางการบริหาร
จ านวน 11 ปัจจัย ที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นองค์กรแห่ง              
การเรียนรู้ ซึ่งได้น าเสนอเป็นตัวแบบสมมติฐานการวิจัย ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 ตัวแบบสมมติฐานการวิจัย 
 
 4. การติดตาม ประเมิน และวิจัยเพ่ือพัฒนา นักบริหารการศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
การติดตาม ประเมิน และวิจัยผลการด าเนินการ เป็นระยะ ๆ และน าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการอย่างเป็นวงจร 
 2.5.1 แนวคิดของ Edware (1980) ในปี ค.ศ. 1980 George C. Edward ได้เขียน
หนังสือชื่อ “Implementting Plublic Policy” การนโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ 
  2.5.1.1 การสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับ         
ฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เทคโนโลยีและระบบงาน 

การปฏิบัติเชิงบริหาร 

การปฏิบัติเชิงจัดการ 

การพัฒนาบุคคลและทีมงาน 

การปฏิบัตขิองบุคคลและทีมงาน 

การจูงใจ 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

เปา้หมายและข้อมูลย้อนกลับ 

โครงสร้างองค์การ 

วัฒนธรรมและ
บรรยากาศ
องค์การ 

วิสัยทัศน์              
พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร ์

ความเป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ด้าน
กระบวนการและ
ผลลัพธ์ 
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  2.5.1.2  ทรัพยากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ 
อ านาจในการบังคับ ข้อมูล เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.5.1.3 ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบัติหรือ            
ผู้ไปปฏิบัติ 
  2.5.1.4 โครงสร้างขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ขนาด ความซับซ้อน
ของโครงสร้าง มาตรฐาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มีทั้งสิ้น            
12 ปัจจัย ดังนี้17 
  2.5.2.1 ปัจจัยด้านนโยบาย ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเบื้องต้น
ต้องเกิดจากการมีนโยบายที่ดี ซึ่งหมายถึง  จะต้องเป็นนโยบายที่มีความถูกต้องทางทฤษฎี (validity 
of theory) รองรับ นโยบายต้องมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายนั้นได้ 
  2.5.2.2 ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน การน านโยบายไป
ปฏิบัติต้องมีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการแปลงนโยบายให้ออกมาในรูป
ของแผนงานและโครงการนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายหลัก 
  2.5.2.3 ปัจจัยด้านทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเงิน หากมีเพียงพอ        
คือ ความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรไปยังฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญยังประกอบไปด้วย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้               
และสถานที่อีกด้วย 
  2.5.2.4 ปัจจัยด้านองค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัย           
ด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ ระดับปฏิความสัมพันธ์ภายในองค์การหากมากจะท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติล่าช้าและล้มเหลว 
  2.5.2.5 ปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารที่ดีควรมีภาวะผู้น า          
มีทักษะและความเข้าใจด้านการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงอ านาจหน้าที่ของตน ผู้บริหารต้องมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติซึ่งจะท าให้เข้าใจปัญหาของผู้ปฏิบัติดีขึ้น ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความผูกพันต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  2.5.2.6 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การสร้างทัศนคติที่ดี การยอมรับ              
การปรับตัวต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ การพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสมกับนโยบาย 

                                           
 

17วรเดช  จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:           
พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 469-477. 
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  2.5.2.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากการก าหนดนโยบายของรัฐนั้นย่อม
ได้รับผลกระทบจากกสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เกิดจากภายนอก การได้รับ
การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐและหน่วยงาน               
ส่วนท้องถิน่  
  2.5.2.8 ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้รับบริการ เป็นปัจจัยที่นับว่าอยู่
ในกระบวนการของการนโยบายไปปฏิบัติ และเป็นที่มาของนโยบายต่าง ๆ  ที่มีทัศนคติต่อนโยบาย  
การสนับสนุนจากประชาชน 
  2.5.2.9 ปัจจัยด้านการประสานงานและความร่วมมือ สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
และสม่ าเสมอของการสื่อสารระหว่างองค์กร  อีกทั้งจ านวนหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากเท่าไหร่ การด าเนินนโยบายก็จะมีความซับซ้อนและล่าช้ามากขึ้น 
  2.5.2.10 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยการด าเนินการนโยบายของรัฐ
จะต้องเน้นการด าเนินนโยบายที่โปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย รูปแบบ
ของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร และผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อ
การปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย 
  2.5.2.11 ปัจจัยด้านการวางแผนและการควบคุม ทั้งวิธีการควบคุม ดูแล          
และประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการในการกระตุ้นส่งเสริม และการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากากรน ามาตรการในการควบคุมมาใช้ 
  2.5.2.12 ปัจจัยด้านมาตรการในการตรวจตามและประเมินผล เป็นการประเมินผล
สะท้อนกลับที่อยู่ในกระบวนการวางแผนและการออกแบบแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล
โครงการหรือนโยบายที่ก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งการประเมินผลจะท าให้ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของ
การนโยบายไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้
ก าหนดเป็นตัวแบบ ภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 ตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มา : วรเดช จนัทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:            
พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 477. 
   
 จากแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติที่กล่าวมานั้น สามารถเข้าใจได้ว่าการเริ่มต้น
ก าหนดนโยบาย มีการก าหนดให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และเหมาะสมกับองค์กร จนถึง
ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ  กระบวนการบริหาร               
มีการวางแผน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้นโยบายนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ ภายใต้การมีบุคลากรที่มีความเข้าใจในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โครงการองค์กรที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสารที่ดีในการสนับสนุนให้ 
การปฏิบัติตามนโยบายไม่มีอุปสรรคโดยเมื่อนโยบายนั้นประสบความส าเร็จแล้วองค์กรสามารถน าผล
นั้นมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการต่อไป 

 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ นักวิชาการและผู้ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หรือภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง พบว่า 
มีผู้ให้ค านิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้พอสังเขป ดังนี้ 

นโยบาย 

ทรัพยากร 

สภาพแวดล้อม 

หน่วยงาน/องค์การ 
ที่น านโยบายไปปฏิบตั ิ

การก าหนดภารกิจ
และการมอบหมาย

งาน 

การวางแผนและ 
การควบคุม 

ผู้บริหารและผู้
ก าหนดนโยบายและ

การบริหารงาน 

การประสานและ
ความร่วมมือ 

การประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน 

มาตรการในการตรวจตรา
และประเมินผล 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการ 



Ref. code: 25595803010254YXS

38 
 

 
 

 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational leader) เป็นผู้จูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกิน
กว่าความคาดหวังตามปกติมุ่งไปที่ภารกิจงานอย่างกว้าง ๆ ด้วยความเต็มใจที่เกิดขึ้นภายในตน      
มุ่งความส าเร็จของงานมากกว่า เป็นการก่อให้เสริมให้เกิดผลที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยน 1) ศรัทธาบารมี (charisma) คือความสามารถของผู้น าที่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ความศรัทธา  2) ยอมรับคุณค่าในตัวบุคคล (individualized considerations) พยายามช่วยพัฒนา
ศักยภาพคนอ่ืน ใส่ใจต่อความต้องการของแต่ละบุคคล3) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual 
stimulation) การเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้ผู้อ่ืนได้คิดทบทวนสิ่งที่ท าอยู่เดิม  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)18 หมายถึง ระดับ
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่
คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิด        
การตระหนักรู้ถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลกว่าความสนใจของพวกเขา
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม และจากแนวคิด ดังกล่าว เมื่อน ามาเทียบเคียงกับการใช้ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ก าลังมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ                  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไปสู่ของผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา              
จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยนั้น คุณภาพผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่ง               
ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะและความสามารถ พฤติกรรมการบริหาร คุณภาพความเป็น
นักวิชาการ พฤติกรรมด้านสุขภาพ นิสัยการปฏิบัติตน คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริหาร19  
 

                                           
 18กอบศักดิ์  มูลมัย, “ความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 42-43. 
 19ชัยพัฒน์  สหัสกุล และคณะ, ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของ
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 18. 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่  โดยมีเบอร์น 
(Burn,1978 cite by Hughes et.al.,,1999,pp.290-293) เป็นการศึกษาผู้น าทางด้านการเมือง              
โดยแบ่งออกเป็น  2 รูปแบบ ได้แก่ ผู้น าที่ใช้อิทธิพลเชิงอ านาจ และผู้น าที่มีลักษณะของผู้น าอย่าง
แท้จริง ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยผู้น าที่ใช้อิทธิพลเชิงอ านาจ เป็นการใช้อ านาจในการควบคุม
พนักงาน มุ่งเน้นความส าเร็จเป็นเป้าหมายของตนเอง ไม่ค านึงถึงเป้าหมายของพนักงาน  ส าหรับผู้น า
ที่มีลักษณะผู้น าอย่างแท้จริง จะค านึงถึงระดับความต้องการความส าเร็จในตัวของพนักงาน                  
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยมีความต้องการความส าเร็จในเป้าหมายเดียวกัน 
 แบสอโวลิโอ และโฮเวลส์20 (ได้อาศัยแนวความคิดพ้ืนฐานจากแนวคิดของ Burns 
(1978) แบ่งภาวะผู้น าความเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  (1) ภาวะผู้น าเชิงบารมี หรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charismatic 
Leadership/Idealized influence) หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่แสดง บทบาทในการเป็น
แบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ตาม เมื่อผู้ตามรับรู้  พฤติกรรมดังกล่าวของผู้น า ก็จะท าให้ผู้ตามเกิด                       
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเหล่านั้น ซึ่ง โดยปกติพฤติกรรมของผู้น าจะเป็น
พฤติกรรมที่มีมาตรฐาน ทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับว่า พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ตาม รวมทั้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูง                 
ด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานตาม วิสัยทัศน์และเป้าหมายพันธกิจ                  
ขององค์การได้  
  (2) การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirational motivation ) หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้น ามีการแสดงออกด้วย การสื่อสารให้ผู้ตามรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความคาดหวังที่สูงของผู้น า
ที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรงบันดาล ใจ และจูงใจให้ผู้ตามยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของ 
องค์การ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้น าจะใช้สัญลักษณ์และการกระตุ้น ทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกัน เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายของ กลุ่มมากกว่าท าเพ่ือประโยชน์เฉพาะตน พฤติกรรมของผู้น า ถือได้ว่าเป็ น           
ผู้ส่งเสริมก าลังใจแห่งการท างานเป็นทีม ผู้น าจะจูงใจ และสร้างจิตส านึกให้ผู้ตามท างานบรรลุเกิน
เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
  (3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้น ากระตุ้นเร้าศักยภาพและความสามารถของผู้ตามเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและความสร้างสรรค์โดย

                                           
 20Bass Avollo and Howell, Improving Organization Effectiveness Through 
transformational Leadership (Thousand Oaks: Sage, 1992),  pp5-7. 



Ref. code: 25595803010254YXS

40 
 

 
 

การให้ผู้ตามมองปัญหาในมุมมองใหม่หรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมองโดยการตั้งค าถาม               
การสนับสนุน และกระตุ้นผู้ตามให้พยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ ๆ มาใช้กับ
สถานการณ์ในลักษณะเดิม ให้ผู้ตามมีอิสระในการใช้ความคิดและแสดงข้อคิดเห็น โดยวิพากษ์วิจารณ์
ความผิดพลาดและแนวคิดของผู้ตามเมื่อแนวคิดแตกต่างจากผู้น า 

 (4) ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualized Consideration )               
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะให้ความใส่ใจในความต้องการความส าเร็จ และความต้องการความก้าวหน้า
ของผู้ตามรายบุคคลเป็นพิเศษ โดยการฝึกสอน (Coach) และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) จนกระทั่ง           
ผู้ตามมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในระดับที่สูงขึ้น โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ควบคู่ไป
กับการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนเกื้อกูลผู้ตาม ทั้งนี้ผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันไป
ของผู้ตามแต่ละคน และผู้น าจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลนั้น และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามโดยการเดินดูวิธีการท างานของผู้ตาม (Management by 
walking around) และมีปฏิสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และมองเห็น            
ผู้ตามเป็นบุคคล ๆ หนึ่ง ที่มากกว่าเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งที่ท างานให้องค์การเท่านั้น จากที่มีผู้ ให้
ความหมายของ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้สามารถก าหนดคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้ 
1)  เป็นผู้จูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังตามปกติมุ่งไปที่ภารกิจงานอย่างกว้าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจที่จะเกิดขึ้น 2) ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนความพยายาม
ของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ผู้น าที่คิดนอกกรอบ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา
องค์กรให้เป็นองคก์รที่มีความแตกต่าง พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการความคิดของ
บุคลากรในองค์กรจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนของมีประสิทธิผลที่
สูงขึ้นโดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ชักชวนให้ผู้ตามมีค่านิยมและมีวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะแบ่ง
ปัญหาออกเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ว่าองค์การควรมีรูปแบบใหม่ หรือควรเป็นอย่างไร ซึ่งวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มจะเชื่อมโยงถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
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2.7 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ปัจจัยที่ส่งเสริม21 คือ (1) ผู้บริหาร อปท.มีวิสัยทัศน์และตระหนักใน
ความส าคัญของการศึกษา กล้าคิด กล้าตัดสินใจในการบริหาร มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร รับฟังและให้
เกียรติผู้อื่น (2) อปท. มีความพร้อมเรื่องรายได้ และทรัพยากรในการจัดการศึกษา มีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีการกระจายอ านาจทางการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา 
(3) ระบบสอบคัดเลือกครูที่มีความเที่ยงตรง โปร่งใสไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
ได้แก่  (1) ผู้บริหาร อปท. ขาดความวิสัยทัศน์ และไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา (2) บุคลกรกอง
การศึกษามีไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา (3) ระบบการบริหารยังขาด
ประสิทธิภาพ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่คล่องตัวเท่าที่ควร (4) อปท.บางแห่งขาด                
ความพร้อมด้านงบประมาณแต่รับโอนสถานศึกษามาจ านวนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ (5) ผู้บริหาร อปท.บางแห่งก้าวก่ายการท างาน
ของสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาขาดอิสระและไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 

 ผลการวิจัยการบริหารการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษากรณี จังหวัด
เชียงใหม่22 พบว่า (1) การบริหารการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านโครงสร้างมีการยุ บ
โครงสร้างองค์กรในส่วนภูมิภาค ด้านอ านาจหน้าที่ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานระดับล่างมากขึ้น ด้านวิธีการจัดการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียน          
การสอนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง งบประมาณมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกเพ่ิมขึ้น และ
มีหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคลปัญหาที่ส าคัญ คือ ด้านโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีพ้ืนที่และสถานศึกษาในความรับผิดชอบมากเกินไป ด้านอ านาจหน้าที่ การกระจายอ านาจ
ยังไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยปฏิบัติ ด้านวิธีการจัดการศึกษาขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา (3) แนวทางการบริหารการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ด้านโครงสร้าง 

                                           
 21พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  และคณะ, สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : รายงานการวิจัย  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 209. 
 

22ลินจง  มากเพ็ง, “การบริหารการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษากรณี จังหวัด
เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), บทคัดย่อ. 
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ควรปรับโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้รับผิดชอบเพียง 1 จังหวัด ด้านอ านาจ
หน้าที่ ควรกระจายอ านาจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิธีการจัด
การศึกษา ควรลดงานเอกสารและปรับเปลี่ยนระบบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส านักงานไร้กระดาษ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ศึกษาและวิเคราะห์ผลการสอบทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ได้แก่ การทดสอบ PISA และการสอบ TIMSS  ตลอดจนการสอบในประเทศได้แก่ 
การสอบ O-NET ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศยังอยู่ในระดับต่ า 
ตัวอย่างเช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2553) ได้น าผลการทดสอบ 
O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศ
ไทยในปี 2552 โดยพบว่าคะแนน O-NET ของนักเรียนในทุกระดับชั้นยังมีค่าเฉลี่ยในระดับค่อนข้างต่ า 
สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งท าการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ 
อัมมาร สยามวาลา และคณะ (2555) ได้น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของระบบการศึกษาไทย 
นั่นคือ คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า เห็นได้จากการที่คะแนนประเมิน PISA  
คะแนน TIMSS และคะแนน O-NET ของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบในระดับ
นานาชาติ อีกทั้งยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย ทั้งที่ประเทศไทยมีการลงทุนทางด้านการศึกษา(วัดโดย
รายจ่ายทางด้านการศึกษา) ในระดับสูงและมีอัตราการเข้าเรียนในระดับสูง ลักษณะดังกล่าวชี้ให้             
เห็นว่า ปัญหาด้านการศึกษาของประเทศไทยมิใช่การขาดแคลนทรัพยากรแต่เป็นการขาด
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ า 
 ส าหรับแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการสอบ O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่6 ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า 1. ผู้บริหารต้องมีความพร้อมใน                
การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. หาแนวทางผลิตครูตามความช านาญเฉพาะด้านให้
แต่ละโรงเรียนและเพ่ิมอัตราก าลังครูแนะแนว 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรทุกฝ่าย              
33 โรงเรียนออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักอย่างจริงจังและสอดรับกับ              
ความจ าเป็นต้องการของผู้เรียน 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน              
5. ผู้ปกครองควรหันมาเอาจริงเอาจังในการตระหนักถึงความส าคัญของตัวนักเรียน 6. หน่วยงาน            
ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการทางการศึกษาที่เป็นลักษณะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยนที่นอกเหนือจากที่ โ ร ง เรียนได้จัดสรรให้ เช่น  โครงการริน น้ า ใจ เ พ่ือพ้องชาวใต้ที่
กระทรวงศึกษาธิการเคยท ามา เป็นต้น ส าหรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในพ้ืนที่              
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทัดเทียมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ พบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังที่
กล่าวมาแล้วในวัตถุประสงค์ในสองประเด็นข้างต้น ควรหันหน้าเข้าหากันคิดทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่าน
มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างที่ได้น าเสนอให้ความส าคัญต่อผลการวิจัยในครั้งนี้
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แล้วน าไปสู่การปฏิบัติที่สามารถจับต้องได้ได้ตระหนักอย่างจริงจังถึงการป้องกันมิใช่เพียงแก้ไขใน           
การร่วมสร้างองค์แห่งการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการช่วยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการหนุนเสริมองค์ความรู้ทางการศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนจากผลการทดสอบ O-NET มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายมิติ ทั้งด้านกฎหมายด้านการจัด
การศึกษาขององค์กร ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจาก          
ผู้ปกคอรง และความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน           
ที่จะเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับประเทศและก้าวสู่ 
ความก้าวหน้าในระดับโลกส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ก าหนดตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (causal relation) โดยที่ตัวแปร
หนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรอิสระเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ตัวบ่งชี้การประเมินผล            
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาโดยมี
ภารกิจด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปร ดังนี้ 
 1. การน านโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติส านักการศึกษา
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือผลักดันให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ O-NET 
สูงขึ้นกว่าระดับประเทศ และมีผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 โดยมีฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด 
 2. งบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
แม้มีแนวโน้มที่ปรับสูงขึ้น  แต่ผลการทดสอบยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของแต่ละสาระวิชาตามที่รัฐบาล
ตั้งเป้าหมายไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณที่ได้รับกับการน างบประมาณไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนเพื่อท าให้ผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น 
 3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการฝึกอบรม การส่งเสริมการศึกษาที่สูงขึ้น 
การขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทน มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สู ง ซึ่ งได้รับการส่ง เสริมจาก           
ส านักการศึกษา และให้ความส าคัญต่อด้านบุคลากร เพ่ือให้การพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลต่อ           
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อ
ความตระหนักรู้ รั บผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้ าที่  เ พ่ือน ามาพิจารณาความดี  ความชอบ                    
บทลงโทษต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร  สร้างครูให้เป็นผู้มีส่วนใน            
การบริหารโรงเรียนสามารถร่วมก าหนดนโยบายได้  
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 4. หลักสูตรการศึกษา การก าหนดหลักสูตรจากส่วนกลางให้สอดคล้อง เหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียน         
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง 
 5. การพัฒนาผู้เรียน มีการก าหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้         
มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการทดสอบ O-NET การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นผู้เรียนที่ดี 
 6. เครือข่ายชุมชน  มีความพร้อมที่จะร่วมมือ ส่งเสริม ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นตามความถนัดในแต่ละด้านขององค์กรเครือข่าย  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การน านโยบายด้านการศึกษาไป
ปฏิบัติ 

การใช้งบประมาณให้มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 บุคลากร 
- การเพ่ิมเงินเดือน 

ค่าตอบแทน 

- ส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนของนักเรียนจากผล

การทดสอบ O-NET 

 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
เหมาะสมกับเวลาและบริบทของ
โรงเรียน 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความ
พร้อม ด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 เครือข่ายชุมชนสนับสนุนด้าน     
  การศึกษา 
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สมมติฐานงานวิจัย (Hypotheses)  
 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ขึ้นอยู่กับ
การด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 
3.2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย  
 
  การศึกษาเรื่อง “การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจาก          
ผลการทดสอบ O-NET”มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้
ได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธี
วิจัยแบบผสม กล่าวคือ มีการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS) สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพ้ืนที่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)              
ในการสัมภาษณ์ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) ตามกรอบการศึกษา เพ่ืออธิบายถึงปัญหาของการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 
3.3 ประชากรที่ศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาประชากรจาก ส านักการศึกษา โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ และส านักงานเขตโดยแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม           
จากโรงเรียนที่ได้ผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนน
ผลการทดสอบในสาระวิชาดังกล่าวได้คะแนนระดับสูงสุด และต่ าสุด ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จ านวน 108 โรงเรียน อีกทั้งยังมีผลคะแนนการทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 50  ดังนี้ 
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 1. โรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET สาระวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ระดับสูงสุด
ของการสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  คือ โรงเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี  ส านักงานเขตภาษีเจริญ  
และต่ าสุด คือ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ  ส านักงานเขตบางบอน   
 2. โรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET สาระวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้ระดับสูงสุด
ของการสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ โรงเรียนคลองหนองใหญ่  ส านักงานเขตบางแค และ
ต่ าสุด คือ โรงเรียนวัดโคนอน ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
 3.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 3.3.1.1 ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับสูงสุดในสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  จ านวน 149  คน 

 3.3.1.2 ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับต่ าสุดในสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  จ านวน 48  คน 
   3.3.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับสูงสุด 
และต่ าสุดของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จ านวน 14 คน  

 3.3.1.4 ผู้บริหารส านักการศึกษา ระดับผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก 
และผู้อ านวยการกอง รวมจ านวน 11 คน 

3.3.1.5 ข้าราชการสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักวิชาการศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 79 คน  

3.3.1.6 ข้าราชการฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่มีคะแนนผล
การทดสอบ O-NET อยู่ในระดับสูงสุด และต่ าสุด จ านวน15คน  
 3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง  
    3.3.2.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
   กลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ประมาณกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยใช้สูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างประชากรของยามาเน (Yamane,1973) ดังนี้ 

     n       =        N 
                                             1+ Ne 
    โดยที่  n   =  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
            N   =  ประชากรของการวิจัย 
            e   =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งในการวิจัย        
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                                    ครั้งนี้ก าหนดให้เป็น 0.005  
 จากการค านวณสูตรดังกล่าวจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ดังนี้ 

  1) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ในสังกัดกลุ่มเขตกรุงเขตธนใต้ที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับสูงสุดสาระวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จ านวน 86  คน 

  2) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ในสังกัดกลุ่มเขตกรุงเขตธนใต้ที่มีคะแนนการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับต่ าสุดสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จ านวน 38  คน 

  3) ข้าราชการสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักวิชาการ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ จ านวน79 คน 

  4) ข้าราชการฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ที่มีคะแนนผล 
การทดสอบ O-NET กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าสุดและ                 
สูงสุด  จ านวน 15 คน  
   3.3.2.2 กลุ่มตัวอย่างประชากรวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

  1) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าสุด และสูงสุดของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จ านวน  4  คน  
   2) ผู้บริหารส านักการศึกษา ระดับผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก 
และผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ รวม จ านวน 4 คน 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ 
 1. วิธีเก็บรวบรวมจากการใช้แบบสอบถามกับข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่
ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงสุด 
และต่ าสุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3และข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ประกอบด้วย  
  2.1 ผู้บริหารส านักการศึกษา  
  2.2 ผู้บริหารโรงเรียน    
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 เพ่ือสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การบริหารงานตามนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) โดยศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร รายงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และ           
ความสมบูรณ์ จัดท าการแปลความหมายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science 
for Windows) เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตลอดจนจัดท าตารางทางสถิติและจะท า      
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ตามกรอบการศึกษา  เพ่ือน าเสนอ
และสรุปผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวชี้วัดในการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET โดยแบ่งความคิดเห็น          
เป็น  5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วยมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 

  เห็นด้วยมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 
 เห็นด้วยปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 
  เห็นด้วยน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 
 เห็นด้วยน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน   

  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

 พิสัย  =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                        จ านวนชั้น 

    =         5-1  =    0.80 
       5 
 
  



Ref. code: 25595803010254YXS

51 
 

 
 

 ดังนั้นค่าระดับการรับรู้ เพ่ือพิจารณาในการตีความหมาย เป็นดังนี้ 
 เห็นด้วยมากที่สุด   =  4.21-5.00    

  เห็นด้วยมาก    =  3.41-4.20 
  เห็นด้วยปานกลาง   =  2.61-3.40 
  เห็นด้วยน้อย    =  1.81-2.60 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด   =  1.00-1.80 
 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจั ยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
    ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือ            
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NETสร้างขึ้นด้วยมาตราวัดเจตคติ 
(Attitude Scale)  
    ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaire) 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และก าหนดกรอบแนวความคิด
ในการวิจัย พร้อมทั้งนิยามตัวแปรแต่ละตัวที่เก่ียวข้องทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติการ 

 2. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางน ามาสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม 

 3. ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการวิจัย 

  4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้จริง 



Ref. code: 25595803010254YXS

52 
 

 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  แนวค าถามในการวิจัยแบบเจาะลึก เป็นเครื่องมือที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา
ประเด็นค าถามจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของค าถาม 
สามารถปรับได้ตามลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์โดยอาศัยหลักการตั้งแนวค าถามที่มีความเข้าใจง่าย 
เป็นค าถามปลายเปิด และไม่มีค าถามน า โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 

  - ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป และสถานภาพการท างาน 
  - ตอนที่ 2 ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนิน 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจาก      
ผลการทดสอบ O-NET” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพโดยในส่วน
ของการศึกษาเชิงปริมาณจะน าผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ในขณะที่
การศึกษาเชิงคุณภาพจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่บันทึกรวบรวมไว้ โดยผลการศึกษาการด าเนินการจัดการศึกษาของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานครความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างที่มาจาก ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการศึกษา  
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดฝ่ายการศึกษา  ส านักงานเขต  และข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร   
 
4.1 ผลการวิจัยการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็น
ต่อปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมาจาก 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการศึกษา  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดฝ ายการศึกษา  ส านักงานเขต  และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 
 4.1.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการศึกษา 
 
1.ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านัก
การศึกษา  จ านวน 79  ราย  จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
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1.1 เพศ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  79.7 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 20.3 
 

1.2 อายุ 
 

 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.65   มีอายุระหว่าง   50-59  ปี รองลงมา
ร้อยละ   16.59    มีอายุระหว่าง  40-49  ปี ร้อยละ  14.22   มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี  ร้อยละ 
2.37 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  และมีเพียงร้อยละ 1.58 มีอายุ  60 ปีขึ้นไป 

 

1.3 ระดับการศึกษา 
 

  พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ  75.9    มีการศึกษาระดับปริญญาโท  รองลงมา          
ร้อยละ  20.3  มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี   และร้อยละ 3.8   มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

 

ตารางที่ 4.1จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา 
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N= 79 ) 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

16 

63 

 

20.3 

79.7 

อายุ 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

 

3 

18 

21 

35 

2 

 

2.37 

14.22 

16.59 

27.65                

1.80 
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ตารางที่ 4.1  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา(ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N= 79 ) 

ร้อยละ 

การศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

16 

60 

3 

 

20.3 

75.9 

3.8 

 

2. ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจาก           
ผลการทดสอบ O-NET  
 ในการศึกษาการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผล       
การทดสอบ O-NET จากการศึกษา ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ระดับความคิดเห็นด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ   
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผล 
การสอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีบุคลากรที่มีความรู้สอดคล้องกับ
ภาระงาน การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET           
การประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ 
  ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ในระดับมาก  ได้แก่ มีบุคลากรที่มีความรู้สอดคล้องกับภาระงาน จ านวน 48 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 60.8 ประเมินผลโครงการในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.8  และผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากรจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 นอกจากนี้มีระดับความคิดเห็น
ต่อ การน านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET จ านวน 46  คน   คิดเป็นร้อยละ 58.2 
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  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.46 เรื่อง  ให้ความส าคัญต่อ             
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.84 เรื่อง 
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจากความรู้
ความสามารถของบุคลากร  ค่าเฉลี่ย 3.78 เรื่อง มีบุคลากรที่มีความรู้สอดคล้องกับภาระงานและ
ค่าเฉลี่ย 3.58 เรื่อง ประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ (ตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางที่ 4.2 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจในการ
พัฒนาผลการสอบ O-NET 
โดยดูจากความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

19 

(24.1) 

35 

(44.3) 

20 

(25.3) 

3 

(3.8) 

2 

(2.5) 

3.84 .926 มาก 

2.มีบุคลากรที่มีความรู้
สอดคล้องกับภาระงาน 

9 

(11.4) 

48 

(60.8) 

18 

(22.8) 

4 

(5.1) 

- 3.78 .710 มาก 

3.ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากผลการทดสอบ 
O-NET 

46 

(58.2) 

25 

(31.6) 

6 

(7.6) 

2 

(2.5) 

- 4.46 .748 มาก
ที่สุด 

4.ประเมินผลโครงการ ใน
มิติด้านวิชาการทุก
โครงการ 

8 

(10.1) 

37 

(46.8) 

27 

(34.2) 

7 

(8.9) 

- 3.58 .794 มาก 

รวม 3.91 .794 มาก 
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 2.2 ระดับความคิดเห็นด้านงบประมาณ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ 
โดยแบ่งประเด็นออกเป็น  ได้รับงบประมาณสอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนน O-NET บริหาร
งบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายงบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการด าเนินการในแต่
ละโครงการมีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการด าเนินการ   
ด้านงบประมาณ    ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0  ได้รับงบประมาณสอดคล้องกับการน าไปพัฒนา
คะแนน O-NET   จ านวน   44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7   บริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไป          
ตามระเบียบ กฎหมายจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 และ งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อ             
การด าเนินการในแต่ละโครงการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.24   เรื่อง บริหารงบประมาณที่ได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  รองลงมาค่าเฉลี่ย  3.91  เรื่อง มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ  และค่าเฉลี่ย  3.80 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการด าเนินการในแต่
ละโครงการ และค่าเฉลี่ย 3.65  เรื่อง ได้รับงบประมาณสอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนน          
O-NET (ตารางท่ี 4.3) 

 
 

ตารางที ่4.3 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านงบประมาณ 

 

ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ได้รับงบประมาณสอดคล้อง
กับการน าไปพฒันาคะแนน 
O-NET 

7 

(8.9) 

44 

(55.7) 

22 

(27.8) 

5 

(6.3) 

1 

(1.3) 

3.65 .785 มาก 

2.บริหารงบประมาณที่ได้รบั
เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

30 

(38.0) 

39 

(49.4) 

9 

(11.4) 

1 

(1.3) 

- 4.24 .702 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านงบประมาณ (ต่อ) 

 

ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.งบประมาณที่ได้รบัเพียงพอ
ต่อการด าเนินการในแตล่ะ
โครงการ 

14 

(17.7) 

38 

(48.1) 

24 

(30.4) 

3 

(3.8) 

- 3.80 .744 มาก 

4.มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประสิทธิภาพการใช้จา่ย
งบประมาณ 

13 

(16.5) 

49 

(62.0) 

14 

(17.7) 

3 

(3.8) 

- 3.91 .701 มาก 

รวม 3.90 .740  มาก 

 
 2.3ระดับความคิดเห็นด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น  บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ 
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพ่ือลา
ศึกษาสอดคล้องกับภาระงานส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทาง
วิชาการ การท าวิทยฐานะ 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการจัดสวัสดิการ
ส าหรับข้าราชการ  ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น 
การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ45.6 สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง จ านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับทุนเพ่ือลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 นอกจากนี้มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการส าหรับข้าราชการในระดับปานกลาง จ านวน39 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.4 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.59 ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.89 เรื่องส่งเสริมให้บุคลากร                  
มีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ   รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.80       
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เรื่อง สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง   ค่าเฉลี่ย 3.41  เรื่อง สนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระ และค่าเฉลี่ย 3.27  เรื่อง บุคลากรได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ(ตารางที่ 4.4) 
 
ตารางที่ 4.4ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 

สวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.บุคลากรได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนเพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ 

2 

(2.5) 

28 

(35.4) 

39 

(49.4) 

9 

(11.4) 

1 

(1.3) 

3.27 .746 ปาน
กลาง 

3.สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

18 

(22.8) 

34 

(43.0) 

21 

(26.5) 

5 

(6.3) 

1 

(1.3) 

3.80 .911 มาก 

3.สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

6 

(7.6) 

32 

(40.5) 

32 

(40.5) 

6 

(7.6) 

3 

(3.8) 

3.41 .885 มาก 

4.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่ 
เช่น การท าผลงานทาง
วิชาการ การท าวิทยฐานะ 

21 

(26.6) 

36 

(45.6) 

15 

(19.0) 

6 

(7.6) 

1 

(1.3) 

3.89 .934 มาก 

รวม 3.59 .869 มาก 

 
 2.4 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาหลักสูตร  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการพัฒนา
หลักสูตร โดยแบ่งประเด็นออกเป็นสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียนมีการก าหนดแนวทางการ
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ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการพัฒนา
หลักสูตรความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่   สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของ
โรงเรียน   จ านวน   39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมี                 
ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน จ านวน   39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1                 
มีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.6 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.82    ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.99 เรื่อง สนับสนุนให้โรงเรียนมี 
การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน   รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.97  เรื่อง  พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  ค่าเฉลี่ย 3.84 เรื่อง มีการก าหนดแนวทาง         
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน และ ค่าเฉลี่ย 3.49   เรื่อง  หลักสูตรการเรียน
การสอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางที่ 4.5 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.สนับสนุนให้โรงเรียนมี
การพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน 

21 

(26.6) 

39 

(49.4) 

16 

(20.3) 

3 

(3.8) 

- 3.99 .792 มาก 

 

 

2.พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน 

21 

(26.6) 

38 

(48.1) 

17 

(21.5) 

3 

(3.8) 

- 3.97 .800 มาก 
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร(ต่อ) 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.มีการก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียน 

18 

(22.8) 

36 

(45.6) 

20 

(25.3) 

4 

(5.1) 

1 

(1.3) 

3.84 .833 มาก 

4.หลักสูตรการเรียนการ
สอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคม
ในปัจจุบัน 

5 

(6.3) 

39 

(49.4) 

26 

(32.9) 

8 

(10.1) 

1 

(1.3) 

3.49 .815 มาก 

รวม 3.82 .810 มาก 

 
 2.5 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาผู้เรียน  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการส่งเสริม
นักเรียน โดยแบ่งประเด็นออกเป็นก าหนดนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการส่งเสริม
นักเรียนความคิดเห็นระดับมาก  ได้แก่    ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และ
คุณธรรม จ านวน   43 คน คิดเป็นร้อยละ  54.4 ก าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษาจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น                  
การประกวด การแสดงผล จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
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  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.01  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.20 เรื่อง ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม รองลงมาค่าเฉลี่ย  4.11 เรื่อง  สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน    ค่าเฉลี่ย 4.05             
เรื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การประกวด การแสดงผลงาน  และค่าเฉลี่ย   3.70 เรื่องก าหนดนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการศึกษา(ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางที่ 4.6ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ก าหนดนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการศึกษา 

12 

(15.2) 

38 

(48.1) 

23 

(29.1) 

5 

(6.3) 

1 

(1.3) 

3.70 .853 มาก 

 

 

2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
และคุณธรรม 

26 

(32.9) 

43 

(54.4) 

10 

(12.7) 

- - 4.20 .648 มาก 

 

 

3.สนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียน 
 

26 

(32.9) 

38 

(48.1) 

13 

(16.5) 

2 

(2.5) 

- 4.11 .768 มาก 
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ตารางที่ 4.6  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

การพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
โอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถผ่านเวทีทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การประกวด การ
แสดงผลงาน 

26 

(32.9) 

33 

(41.8) 

19 

(24.1) 

- 1 

(1.3) 

4.05 .830 มาก 

รวม 4.01 .774 มาก 
 
 2.6 ระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยแบ่งประเด็นออกเป็น  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากคนในชุมชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน   ส ารวจ                
ความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่   ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา 
จ านวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากคนในชุมชนในพ้ืนที่ในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 จัดโครงการหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 นอกจากนี้มี
ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ความคิดเห็นมาก ได้แก่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.40  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3.71  เรื่อง   เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.37   เรื่อง ได้รับการสนับสนุน
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ทรัพยากรจากคนในชุมชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย  3.33   
เรื่อง จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน  และ
ค่าเฉลี่ย 3.18 เรื่อง ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา  (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมชองชุมชน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

8 

(10.1) 

48 

(60.8) 

15 

(19.0) 

8 

(10.1) 

- 3.71 .787 มาก 

2.ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากคนในชุมชน
ในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2 

(2.5) 

30 

(38.0) 

42 

(53.2) 

5 

(6.3) 

- 3.37 .644 ปาน
กลาง 

3.จัดโครงการหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชน 

1 

(1.3) 

32 

(40.5) 

39 

(49.4) 

6 

(7.6) 

1 

(1.3) 

3.33 .693 ปาน
กลาง 

 

4.ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

- 26 

(32.9) 

43 

(54.4) 

8 

(10.1) 

2 

(2.5) 

3.18 .712 ปาน
กลาง 

รวม 3.39 .709 ปาน
กลาง 
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กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดฝ ายการศึกษา ส านักงานเขต 
 1.  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด           
ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต  จ านวน 15  ราย  จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
 
1.1 เพศ 

 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  66.7และเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.3 

 
1.2 อายุ 

 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ  33.33   มีอายุระหว่าง  30-39  ปี รองลงมาร้อยละ26.66   
มีอายุระหว่าง  40-49     ปี และ 50-59 ปี   และมีเพียงร้อยละ 13.33   มีอายุ   20-29   ปี 
 
1.3 ระดับการศึกษา 

  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ   86.7  มีการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี และร้อยละ   13.3                  

มีการศึกษาระดับ ปริญญาโท 
 

ตารางที่ 4.8จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N= 15) 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

5 

10 

 

33.3 

66.7 
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ตารางที่ 4.8จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา(ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N= 15) 

ร้อยละ 

อายุ 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

 

2 

5 

4 

4 

- 

 

13.33 

33.33 

26.66 

26.66 

การศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

10 

5 

- 

 

86.7 

13.3 

- 

 

 2.  ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขต      
กรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวชี้วัดในการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านงบประมาณ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร  ด้านนักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด และให้
น้ าหนักคะแนนเป็น 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ                 
จากการศึกษา ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
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 2.1 ระดับความคิดเห็นด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ   
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการ
สอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีกระบวนการประสานงานกับส านักงาน
เขตอย่างสม่ าเสมอ  การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ            
O-NET ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ  ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่   ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
ผลการทดสอบ O-NET จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดู จากความรู้ความสามารถของบุคลากร                    
จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ
จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.0 และมีกระบวนการประสานงานกับส านักงานเขตอย่างสม่ าเสมอ 
จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.86    ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.93 เรื่อง ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET และติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติ
ด้านวิชาการทุกโครงการ  รองลงมาค่าเฉลี่ย   3.87  เรื่อง ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากร  และค่าเฉลี่ย 
3.73  เรื่อง  มีกระบวนการประสานงานกับส านักงานเขตอย่างสม่ าเสมอ (ตารางท่ี 4.9)  
 

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ผู้บังคับบญัชามอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนา
ผลการสอบ O-NET โดยดูจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

- 13 

(86.7) 

2 

(13.3) 

- - 3.87 .352 มาก   



Ref. code: 25595803010254YXS

68 
 

 
 

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็นด้านการ
น านโยบายไปปฏิบัติ (ต่อ) 

การน านโยบายไปปฏิบัติ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.มีกระบวนการประสานงาน
กับส านักงานเขตอย่าง
สม่ าเสมอ 

- 11 

(73.3) 

4 

(26.7) 

- - 3.73 .458 มาก 

3.ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
ผลการทดสอบ O-NET 

- 14 

(93.3) 

1 

(6.7) 

- - 3.93 .258 มาก 

4.ติดตามประเมินผลโครงการ 
ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ 

1 

(6.7) 

12 

(80.0) 

2 

(13.3) 

- - 3.93 .458 มาก 

รวม 3.86 .381 มาก 

 
 2.2 ระดับความคิดเห็นด้านงบประมาณ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ 
โดยแบ่งประเด็นออกเป็นจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการสอดคล้องกับการน าไปพัฒนา
คะแนนO-NET ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อด้านงบประมาณ                            
ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่   จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการสอดคล้องกับการน าไป
พัฒนาคะแนนO-NET และ ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3  สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 
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  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.87  เรื่อง  จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนด าเนินการสอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนนO-NET และ ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหาร
งบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย รองลงมาค่าเฉลี่ย  3.67  เรื่อง สนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ   และค่าเฉลี่ย   3.47  เรื่อง มีการตรวจสอบ 
ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  (ตารางที่ 4.10)  

 
ตารางที่ 4.10 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านงบประมาณ 

ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนด าเนินการ
สอดคล้องกับการน าไป
พัฒนาคะแนน O-NET 

1 

(6.7) 

11 

(73.3) 

3 

(20.0) 

- - 3.87 .516 มาก 

2.ส่งเสริมให้โรงเรียน
บริหารงบประมาณท่ีได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

1 

(6.7) 

11 

(73.3) 

3 

(20.0) 

- - 3.87 .516 มาก 

3. สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

- 10 5 - - 3.67 .488 มาก 

4.มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1 

(6.7) 

7 

(46.7) 

5 

(33.3) 

2 

(13.3) 

- 3.47 .834 มาก 

รวม 3.72 .588 มาก 
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 2.3 ระดับความคิดเห็นด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ โดยแบ่งประเด็นออกเป็นสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
เพียงพอต่อค่าครองชีพ สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงานส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการจัดสวัสดิการ
ส าหรับข้าราชการ    ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่   สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จ านวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.7   สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดสวัสดิการส าหรับข้าราชการ ความคิดเห็น
ระดับปานกลาง สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน  จ านวน8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.3 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.67    ในรายขอ้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.87   เรื่อง สนับสนุนให้ข้าราชการครู
ได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง   รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.80   เรื่อง สนับสนุนให้ข้าราชการครู
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ  ค่าเฉลี่ย   3.53   เรื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ และค่าเฉลี่ย 3.47  
เรื่อง สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน  (ตารางท่ี 4.11)  

 

ตารางที่ 4.11 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 

สวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูด้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่า
ครองชีพ 

- 12 

(80.0) 

3 

(20.0) 

- - 3.80 .414 มาก 
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ตารางที่ 4.11 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ(ต่อ) 

สวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูดร้ับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

- 13 

(86.7) 

2 

(1.33) 

- - 3.87 .352 มาก 

3.สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูด้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

- 7 

(46.7) 

8 

(53.3) 

- - 3.47 .516 มาก 

4.ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่ 
เช่น การท าผลงานทาง
วิชาการ การท าวิทยฐานะ 

- 8 

(53.3) 

7 

(46.7) 

- - 3.53 .516 มาก 

รวม 3.67 .449 มาก 

  
 2.4 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาหลักสูตร  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการพัฒนา
หลักสูตร โดยแบ่งประเด็นออกเป็นสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน 
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการพัฒนาหลักสูตร                             
ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่   ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียน จ านวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท
ของโรงเรียน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7   ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม



Ref. code: 25595803010254YXS

72 
 

 
 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อสภาพ
สังคมในปัจจุบัน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.72   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.80  เรื่อง  ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน  รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.73   เรื่อง  ปรับหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และค่าเฉลี่ย  3.67 เรื่อง สนับสนุนให้
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน   (ตารางท่ี 4.12)  
 
ตารางที่ 4.12 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.สนับสนุนให้โรงเรียนมี
การพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน 

- 10 

(66.7) 

5 

(33.3) 

- - 3.67 .488 มาก 

 

 

2.ปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่
เกีย่วข้อง 

1 

(6.7) 

9 

(60.0) 

5 

(33.3) 

- - 3.73 .594 มาก 

3.มีการก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียน 

- 12 

(80.0) 

3 

(20.0) 

- - 3.80 .414 มาก 
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ตารางที่ 4.12  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.หลักสูตรการเรียนการ
สอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

1 

(6.7) 

9 

(60.0) 

4 

(26.7) 

1 

(6.7) 

- 3.67 .724 มาก 

รวม 3.72 .555 มาก 

 
 2.5 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการส่งเสริม
นักเรียน โดยแบ่งประเด็นออกเป็น มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการศึกษาส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการส่งเสริมนักเรียน                            
ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน จ านวน   12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 
มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   3.63  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.80  เรื่อง .ส่งเสริมให้นักเรียนมี
โอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด                 
การแสดงผลงาน    รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.67   เรื่อง  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
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และคุณธรรม  และค่าเฉลี่ย 3.53 เรื่อง มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการศึกษาและ
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน (ตารางท่ี 4.13)  

 
ตารางที่ 4.13 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนานักเรียน 

การพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษา 

- 9 

(60.0) 

5 

(33.3) 

1 

(6.7) 

- 3.53 .640 มาก 

2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และ
คุณธรรม 

- 10 

(66.7) 

5 

(33.3) 

- - 3.67 .488 มาก 

3.สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น 
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

- 8 

(53.3) 

7 

(46.7) 

- - 3.53 .516 มาก 

4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
ได้แสดงความรู้ความสามารถ
ผ่านเวททีางวชิาการใน
รูปแบบตา่ง ๆ  เชน่ การ
ประกวด การแสดงผลงาน 

- 12 

(80.0) 

3 

(20.0) 

- - 3.80 .414 มาก 

รวม 3.63 .514 มาก 
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 2.6 ระดับความคิดเห็นด้านการการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยแบ่งประเด็นออกเป็นเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพื้นที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ชุมชน  ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา  
จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จ านวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จัดโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับมาก ได้แก่ เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.38  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.53  เรื่อง .เปิดโอกาสให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน      รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.40  เรื่อง ได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพื้นที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน    และค่าเฉลี่ย 
3.20  เรื่อง ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา  (ตารางที่ 4.14)  

 

ตารางที่ 4.14 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมชองชุมชน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.เปิดโอกาสให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

- 8 

(53.3) 

7 

(46.7) 

- - 3.53 .516 มาก 
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ตารางที่ 4.14  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมชองชุมชน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากคนในชุมชน
ในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- 6 

(40.0) 

9 

(60.0) 

- - 3.40 .507 ปาน
กลาง 

3.จัดโครงการหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชน 

- 7 

(46.7) 

7 

(46.7) 

1 

(6.7) 

- 3.40 .632 ปาน
กลาง 

4.ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

- 4 

(26.7) 

10 

(66.7) 

1 

(6.7) 

- 3.20 .561 ปาน
กลาง 

รวม 3.38 .554 ปาน
กลาง 

 
กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 1.  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  จ านวน 148  
ราย  จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

 

1.1 เพศ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.4 และเป็นเพศชาย  ร้อยละ 17.6 
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1.2 อายุ 
 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ  41.89มีอายุระหว่าง  30-39   ปี รองลงมาร้อยละ 28.37มี
อายุระหว่าง 40-49   ปี ร้อยละ 17.56     มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 10.81 มีอายุระหว่าง20-
29 ปี  และมีเพียงร้อยละ1.53  มีอายุ60   ปีขึ้นไป 

 
1.3 ระดับการศึกษา 

 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.5   มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  และร้อยละ  34.5    
มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
ตารางที่ 4.15จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา 
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N=148 ) 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

26 

122 

 

17.6 

82.4 

อายุ 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

 

16 

62 

42 

26 

2 

 

10.81 

41.89 

28.37 

17.56 

1.53 

การศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

97 

51 

- 

 

65.5 

34.5 

- 
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 2. ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธน
ใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวชี้วัดในการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านงบประมาณ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร  ด้านนักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด และให้
น้ าหนักคะแนนเป็น 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ                 
จากการศึกษา ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 2.1 ระดับความคิดเห็นด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการ
สอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีกระบวนการประสานงานกับโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ  การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET
ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่  ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ 
จ านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 มีกระบวนการประสานงานกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอจ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4   ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล                
การทดสอบO-NET จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากรจ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.4 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   4.09  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.19   เรื่อง ให้ความส าคัญต่อ              
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET   รองลงมาค่าเฉลี่ย 4.07 เรื่อง 
ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ ค่าเฉลี่ย  4.06  เรื่อง  ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของ
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บุคลากร  และค่าเฉลี่ย 4.04  เรื่อง มีกระบวนการประสานงานกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ                  
(ตารางท่ี 4.16)  
 
ตารางที่ 4.16 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้รับผิดชอบภารกิจในการ
พัฒนาผลการสอบ O-NET 
โดยดูจากความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

41 

(27.7) 

79 

(53.4) 

25 

(16.9) 

2 

(1.4) 

1 

(0.7) 

4.06 .749 มาก 

2.มีกระบวนการ
ประสานงานกับโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

36 

(24.3) 

85 

(57.4) 

24 

(16.2) 

3 

(2.0) 

- 4.04 .699 มาก 

3.ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากผลการทดสอบ 
O-NET 

47 

(31.8) 

83 

(56.1) 

17 

(11.5) 

1 

(0.7) 

- 4.19 .653 มาก 

4.ติดตามประเมินผล
โครงการ ในมิตดิ้าน
วิชาการทุกโครงการ 

35 

(23.6) 

92 

(62.2) 

17 4 - 4.07 .677 มาก 

รวม 4.09 .694 มาก 

 
 2.2 ระดับความคิดเห็นด้านงบประมาณ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ 
โดยแบ่งประเด็นออกเป็นจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการสอดคล้องกับการน าไปพัฒนา
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คะแนนO-NET ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ   มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อด้านงบประมาณ                            
ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่   ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการสอดคล้อง
กับการน าไปพัฒนาคะแนนO-NET จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จ านวน 74 คน 50.0 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   3.77   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.91  เรื่อง ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหาร
งบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.83   เรื่อง มีการตรวจสอบ 
ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ค่าเฉลี่ย  3.80 เรื่อง จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ด าเนินการสอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนนO-NET และค่าเฉลี่ย 3.55  เรื่อง สนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ (ตารางท่ี 4.17)  

 

ตารางที่ 4.17 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านงบประมาณ 

ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนด าเนินการ
สอดคล้องกับการน าไป
พัฒนาคะแนน O-NET 

27 

(18.2) 

78 

(52.7) 

32 

(21.6) 

8 

(5.4) 

3 3.80 .873 มาก 

2.ส่งเสริมให้โรงเรียน
บริหารงบประมาณท่ีได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

28 

(18.9) 

84 

(56.8) 

32 

(21.6) 

3 

(2.0) 

1 

(0.7) 

3.91 .737 มาก 
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ตารางที่ 4.17 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านงบประมาณ(ต่อ) 

ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการในแต่ละ
โครงการ 

11 

(7.4) 

74 

(50.0) 

50 

(33.8) 

12 

(8.1) 

1 

(0.7) 

3.55 .776 มาก 

4.มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

25 

(16.9) 

77 

(52.0) 

43 

(29.1) 

2 

(1.4) 

1 

(0.7) 

3.83 .741 มาก 

รวม 3.77 .782 มาก 

 
 2.3 ระดับความคิดเห็นด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น  สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
เพียงพอต่อค่าครองชีพ สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงานส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการจัดสวัสดิการ
ส าหรับข้าราชการ   ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่   สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4  สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูด้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงานและส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่ 
เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.81   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 เรื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมี
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ความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.91  
เรื่อง สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย  3.74เรื่อง 
สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ และค่าเฉลี่ย 3.68   
เรื่อง  สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพื่อลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน  (ตารางท่ี 4.18)  
 
ตารางที่ 4.18 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการจัดสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 

การจัดสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูด้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่า
ครองชีพ 

22 

(14.9) 

71 

(48.0) 

50 

(33.8) 

5 

(3.4) 

- 3.74 .748 มาก 

2.สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครูได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

28 

(18.9) 

82 

(55.4) 

36 

(24.3) 

2 

(1.4) 

- 3.91 .741 มาก 

3.สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครไูด้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

22 

(14.9) 

69 

(46.6) 

47 

(31.8) 

7 

(4.7) 

3 

(2.0) 

3.68 .859 มาก 

4.ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
มีความก้าวหน้าในหน้าที่ 
เช่น การท าผลงานทาง
วิชาการ การท าวิทยฐานะ 

39 

(26.4) 

69 

(46.6) 

32 

(21.6) 

7 

(4.7) 

1 

(0.7) 

3.93 .854 มาก 

รวม 3.81 .800 มาก 
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 2.4 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาหลักสูตร  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการพัฒนา
หลักสูตร โดยแบ่งประเด็นออกเป็น   สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของ
โรงเรียนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทาง
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อการพัฒนา
หลักสูตร  ความคิดเห็นในระดับมาก   ได้แก่ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียน จ านวน  88 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5   ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อสภาพ
สังคมในปัจจุบัน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.11   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.15    เรื่อง ปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง    และก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน     รองลงมาค่าเฉลี่ย  4.11  เรื่อง  สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน   และค่าเฉลี่ย  4.04 เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน  (ตารางท่ี 4.19)  

 
ตารางที่ 4.19 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.สนับสนุนให้โรงเรียนมี
การพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน 

43 

(29.1) 

81 

(54.7) 

22 

(14.9) 

2 

(1.4) 

- 4.11 .695 มาก 
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ตารางที่ 4.19  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 

การพัฒนาหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.ปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน 

43 

(29.1) 

85 

(57.4) 

19 

(12.8) 

1 

(0.07) 

- 4.15 .653 มาก 

3.มีการก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้กับโรงเรียน 

41 

(27.7) 

88 

(59.5) 

19 

(12.8) 

- - 4.15 .621 มาก 

4.หลักสูตรการเรียนการ
สอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคม
ในปัจจุบัน 

36 

(24.3) 

85 

(57.4) 

24 

(16.2) 

3 

(2.0) 

- 4.04 .699 มาก 

รวม 4.11 .667 มาก 

 
 2.5 ระดับความคิดเห็นด้านพัฒนาผู้เรียน 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการส่งเสริม
นักเรียน โดยแบ่งประเด็นออกเป็น มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการศึกษาส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค าตอบต่อด้านการส่งเสริม
นักเรียน  ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และ
คุณธรรมจ านวน  85 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4   มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษาและ สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
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อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน
จ านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.03   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14   เรื่อง ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม    รองลงมาค่าเฉลี่ย 4.08   เรื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผล
งาน ค่าเฉลี่ย  4.03 เรื่อง .สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น 
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน   และค่าเฉลี่ย  3.89 เรื่อง มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการศึกษา (ตารางท่ี 4.20)  

 
ตารางที่ 4.20 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษา 

28 

(18.9) 

83 

(56.1) 

31 

(20.9) 

5 

(3.4) 

1 

(0.7) 

3.89 .766 มาก 

2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
และคุณธรรม 

42 

(28.4) 

85 

(57.4) 

20 

(13.5) 

1 

(0.7) 

- 4.14 .656 มาก 

3.สนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียน 

36 

(24.3) 

83 

(56.1) 

26 

(17.6) 

3 

(2.0) 

- 4.03 .709 มาก 
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ตารางที่ 4.20  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

การพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
โอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถผ่านเวทีทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การประกวด การ
แสดงผลงาน 

42 

(28.4) 

79 

(53.4) 

24 

(16.2) 

3 

(2.0) 

- 4.08 .724 มาก 

รวม 4.03 .714 มาก 
  
 2.6 ระดับความคิดเห็นด้านการการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อประเด็นเกี่ยวด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยแบ่งประเด็นออกเป็น  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพืน้ที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ชุมชน  ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ค าตอบต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชม    ความคิดเห็นในระดับมาก   ได้แก่ .จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามความต้องการของชุมชน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากชุมชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 
  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82   ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.88  เรื่อง จัดโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน  รองลงมาค่าเฉลี่ย  3.87เรื่องเปิดโอกาสให้
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คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน    ค่าเฉลี่ย  3.80เรื่อง  ได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพื้นที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ
ค่าเฉลี่ย  3.74 เรื่อง ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา (ตารางท่ี 4.21)  
 
ตารางที่ 4.21 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็นในประเด็น 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมชองชุมชน 

ระดับความคิดเห็น X  S.D การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

29 

(19.6) 

77 

(52.0) 

36 

(24.3) 

6 

(4.1) 

- 3.87 .767 มาก 

2.ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากคนในชุมชน
ในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

28 

(18.9) 

71 

(48.0) 

41 

(27.7) 

7 

(4.7) 

1 

(0.7) 

3.80 .824 มาก 

3.จัดโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาตาม
ความต้องการของชุมชน 

28 

(18.9) 

80 

(54.1) 

34 

(23.0) 

6 

(4.1) 

- 3.88 .755 มาก 

4.ส ารวจความต้องการ
ของชุมชนในการจัด
การศึกษา 

21 

(14.1) 

75 

(50.7) 

45 

(30.40) 

6 

(4.1) 

1 3.74 .777 มาก 

รวม 3.82 .781 มาก 
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ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 

 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านัก
การศึกษา จ านวน 79 ราย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต           
จ านวน 15 ราย ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  จ านวน 148 ราย รวมจ านวนทั้งสิ้น 242  ราย                  
จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ปรากฏผล ดังนี้ 

 

1.1 เพศ 
 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.57  และเป็นเพศชาย   ร้อยละ 19.42 
 

1.2 อายุ 
 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.15   มีอายุระหว่าง  30-39   ปี รองลงมาร้อยละ 27.68
มีอายุระหว่าง 40-49   ปี ร้อยละ 26.86     มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 8.67 มีอายุระหว่าง20-
29 ปี  และมีเพียงร้อยละ1.65 มีอายุ 60   ปีขึ้นไป 

 
1.3 ระดับการศึกษา 

 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.83   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาร้อยละ  
47.93    มีการศึกษาระดับปริญญาโท และร้อยละ 1.24 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

ตารางที่ 4.22 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษา              
แสดงภาพรวมทุกกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N=242 ) 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

 50 

192 

 

19.42 

80.57 
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ตารางที่ 4.22 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศอายุ และระดับการศึกษาแสดง
ภาพรวมทุกกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) 

(N=242 ) 

ร้อยละ 

อายุ 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

 

21 

85 

67 

65 

4 

 

8.67 

35.12 

27.68 

26.86 

1.65 

การศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

123 

116 

3 

 

50.83 

47.93 

1.24 

 
 2. ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาจากปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธน
ใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการศึกษา  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด                   
ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต  และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อประเด็นการน านโยบายด้าน
การศึกษาไปปฏิบัติ  ด้านงบประมาณ  ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.77  ในรายข้อ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.01   ด้านการพัฒนาผู้เรียน  รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.91   ด้านการน านโยบายด้าน
การศึกษาไปปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ย  3.82 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
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การศึกษา ค่าเฉลี่ย  3.59 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ และค่าเฉลี่ย 3.40 ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา  
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตเมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66 ใน
รายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.86  ด้านการน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.72  
ด้านงบประมาณ และด้านการพัฒนาหลักสูตร  ค่าเฉลี่ย  3.67 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ ค่าเฉลี่ย  3.63   ด้านการพัฒนาผู้เรียน  และค่าเฉลี่ย  3.38  ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา  
  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93  ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3.11   ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รองลงมาค่าเฉลี่ย 4.09  ด้านการน านโยบายด้านการศึกษา
ไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย  4.03  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
สนับสนุนด้านการศึกษา  ค่าเฉลี่ย 3.81  ส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  และค่าเฉลี่ย  3.77 
เรื่อง ด้านงบประมาณ  (ตารางที่ 4.23)  
 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่าง 

ความคิดเห็น ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D. ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

ด้านการน า
นโยบายด้าน
การศึกษาไป
ปฏิบัติ 

 

3.91 .794 มาก 3.86 .381 มาก 4.09 .694 มาก 3.95 .623 มาก 
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ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน               
การจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ความคิดเห็น ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D. ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

ด้าน
งบประมาณ 

3.90 .740 มาก 3.72 .588 มาก 3.77 .782 มาก 3.80 .703 มาก 

ด้านการ
ส่งเสริม
สวัสดิการ
ข้าราชการ 

3.59 .869 มาก 3.67 .449 มาก 3.81 .800 มาก 3.68 .706 มาก 

ด้านการ
พัฒนา
หลักสูตร
การศึกษา 

3.82 .810 มาก 3.72 .555 มาก 4.11 .667 มาก 3.88 .677 มาก 

ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 

4.01 .774 มาก 3.63 .514 มาก 4.03 .714 มาก 3.89 .657 มาก 

ด้านการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการ
สนับสนุน
ด้าน
การศึกษา 

3.40 .709 ปาน
กลาง 

3.38 .544 ปาน
กลาง 

3.82 .781 มาก 3.53 .678 มาก 

รวม 3.77 .777 มาก 3.66 .505 มาก 3.93 .739 มาก 3.79 .674 มาก 
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 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร โดยทุกด้านอยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79    ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.53-3.95   ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1   ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ               ( X = 3.95) 

ล าดับที่ 2   ด้านการพัฒนาผู้เรียน    ( X = 3.89)  

 ล าดับที่ 3   ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ( X =  3.88) 

 ล าดับที่ 4   ด้านงบประมาณ                       ( X =  3.80) 

 ล าดับที่ 5   ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ ( X =  3.68) 
     ล าดับที่ 6   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   ( X =  3.53) 

 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการศึกษา  ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวม 

ความคิดเห็น X  S.D. 

ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม 3.79 .674 

ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 3.95 .623 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3.89 .657 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 3.88 .677 

ด้านงบประมาณ 3.80 .703 

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 3.68 .706 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสนับสนุน
ด้านการศึกษา 

3.53 .678 

  
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.95  ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากับ 4.19 ในประเด็นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ 
O-NET รองลงมามีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.96   ประเด็นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
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ภารกิจในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจากความรู้ความสามารถของบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 ประเด็นการประเมินผล/ติดตามประเมินผลโครงการในมิติด้านวิชาการทุกโครงการ และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด เท่ากับ 3.85ประเด็นมีบุคลากรที่มีความรู้สอดคล้องกับภาระงาน/มี
กระบวนการประสานงานกับส านักงานเขต/โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ (ตารางท่ี 4.25) 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

1.ผู้บังคับบญัชา
มอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจ
ในการพัฒนาผล
การสอบ O-NET 
โดยดูจากความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 

3.84 .926 มาก 3.87 .352 มาก 4.06 .749 มาก 3.96 .675 มาก 

2.มีบุคลากรที่มี
ความรู้สอดคล้อง
กับภาระงาน /มี
กระบวนการ
ประสานงานกับ
ส านักงานเขต/
โรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.78 .710 มาก 3.73 .458 มาก 4.04 .699 มาก 3.85 .622 มาก 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

3.ให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
จากผลการ
ทดสอบ O-NET 

4.46 .748 มาก
ที่สุด 

3.93 .258 มาก 4.19 .653 มาก 4.19 .553 มาก 

4.ประเมินผล/
ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ ในมิติ
ด้านวิชาการทุก
โครงการ 

3.58 .794 มาก 3.93 .458 มาก 4.07 .677 มาก 3.86 .643 มาก 

 
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการพัฒนานักเรียน จาก
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.87  ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.00 ประเด็น ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม รองลงมามีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ประเด็นส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านเวทีทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 ประเด็น
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน และค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.70 มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษา (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนานักเรียน 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสงักัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสงักัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D. ระดั
บ 

X  S.D ระ 

ดับ 

 

1.มีนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
ปัญหาทาง
การศึกษา 

3.70 .853 มาก 3.53 .640 มาก 3.89 .766 มาก 3.70 .753 มาก 

 

 

 

 

2.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความรู้
และคุณธรรม 

4.20 .648 มาก 3.67 .488 มาก 4.14 .656 มาก 4.00 .584 มาก 

 

 

 

3.สนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เช่น 
ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

4.11 .768 มาก 3.53 .516 มาก 4.03 .709 มาก 3.89 .664 มาก 
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ตารางที ่4.26  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนา
นักเรียน (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสงักัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสงักัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D. ระดั
บ 

X  S.D ระ 

ดับ 

 

4.ส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาส
ได้แสดงความรู้
ความสามารถ
ผ่านเวทีทาง
วิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การประกวด 
การแสดงผลงาน 

4.05 .830 มาก 3.80 .414 มาก 4.08 .714 มาก 3.97 .652 มาก 

 

 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการพัฒนาหลักสูตร จาก
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88  ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 
ประเด็นพัฒนา/ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รองลงมาค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ประเด็นมีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ประเด็นสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.73  ประเด็นหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา  ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

1.สนับสนุนให้
โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตร
ตามบริบทของ
โรงเรียน 

3.99 .792 มาก 3.67 .488 มาก 4.11 .695 มาก 3.92 .645 มาก 

 

 

 

 

2.พัฒนา
หลักสูตร/ปรับ
หลักสูตรการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามบริบท
ของแต่ละ
โรงเรียน 

3.97 .800 มาก 3.73 .594 มาก 4.15 .653 มาก 3.95 .682 มาก 

 

 

 

 

 

 

3.มีการก าหนด
แนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการ
สอนให้กับ
โรงเรียน 

3.84 .883 มาก 3.80 .414 มาก 4.15 .621 มาก 3.93 .639 มาก 

 



Ref. code: 25595803010254YXS

98 
 

 
 

ตารางที่ 4.27  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน              
การจัดการศึกษา  ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนา
หลักสูตร (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

4.หลักสูตรการ
เรียนการสอนใน
ปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อ
สภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

3.49 .810 มาก 3.67 .724 มาก 4.04 .699 มาก 3.73 .734 มาก 

 
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านงบประมาณ จากค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.80 ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.00 ประเด็น
บริหาร/ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย รองลงมาค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 ประเด็นได้รับงบประมาณ/จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ
สอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนน O-NET  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ประเด็นมีการตรวจสอบ 
ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด เท่ากับ 3.67 ประเด็น
งบประมาณท่ีได้รับ/สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในแต่ละโครงการ
(ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่าง ด้านงบประมาณ 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D. ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

1.ได้รับงบประมาณ/
จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียน
ด าเนินการ
สอดคล้องกับการ
น าไปพฒันาคะแนน 
O-NET 

3.65 .785 มาก 3.87 .516 มาก 3.80 .873 มาก 3.77 .724 มาก 

2.บริหาร/ส่งเสริม
ให้โรงเรียนบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

 

4.24 .702 มาก
ที่สุด 

3.87 .516 มาก 3.91 .737 มาก 4.00 .651 มาก 

3.งบประมาณท่ี
ได้รับ/สนับสนุน
งบประมาณ
เพ่ิมเติมกรณีไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการในแต่ละ
โครงการ 

 

3.80 .774 มาก 3.67 .488 มาก 3.55 .776 มาก 3.67 .679 มาก 
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ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน               
การจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านงบประมาณ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D. ระ
ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

4.มีการตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

3.91 .701 มาก 3.47 .834 มาก 3.83 .741 มาก 3.73 .761 มาก 

 
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68  ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.86  ประเด็นสนับสนุนให้บุคลากร/ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง
รองลงมา ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 ประเด็นส่งเสริมให้บุคลากร/ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.60 ประเด็น
สนับสนุนให้บุคลากร/ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ และค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.52 ประเด็นสนับสนุนให้บุคลากร/ข้าราชการครูได้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน(ตารางท่ี 4.29)  
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระดั
บ 

X  S.D ระ 

ดับ 

1.สนับสนุนให้
บุคลากร/
ข้าราชการครู
ได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทน
เพียงพอต่อค่า
ครองชีพ 

3.27 .746 ปาน
กลาง 

3.80 .414 มาก 3.74 .748 มาก 3.60 .636 มาก 

2.สนับสนุนให้
บุคลากร/
ข้าราชการครู
ได้รับการอบรม
เพ่ิมความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.80 .911 มาก 3.87 .352 มาก 3.91 .741 มาก 3.86 .668 มาก 

3.สนับสนุนให้
บุคลากร/
ข้าราชการครู
ได้รับทุนเพ่ือลา
ศึกษาสอดคล้อง
กับภาระงาน 

 

3.41 .885 มาก 3.47 .516 มาก 3.68 .859 มาก 3.52 .753 มาก 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน                
การจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระดั
บ 

X  S.D ระ 

ดับ 

4.ส่งเสริมให้
บุคลากร/
ข้าราชการครูมี
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่ เช่น การ
ท าผลงานทาง
วิชาการ การท า
วิทยฐานะ 

3.89 .934 มาก 3.53 .516 มาก 3.93 .854 มาก 3.78 .768 มาก 

 
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.53  ในรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.70 ประเด็นเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/กิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน รองลงมาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ประเด็น ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากคนในชุมชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา/กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ประเด็นจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาตามความต้องการของชุมชน และค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.37  ประเด็นส ารวจ
ความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

1.เปิดโอกาสให้
คนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา/
กิจกรรมการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 

 

3.71 .787 มาก 3.53 .516 มาก 3.87 .767 มาก 3.70 .69 มาก 

2.ได้รับการ
สนับสนุน
ทรัพยากรจากคน
ในชุมชนในพ้ืนที่
ในการส่งเสริม
การจัด
การศึกษา/
กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

3.37 .644 ปาน
กลาง 

3.40 .507 ปาน
กลาง 

3.80 .824 มาก 3.52 .658 มาก 
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ตารางที่ 4.30  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน                
การจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นภาพรวมของทุกกลุ่มตัวอย่างด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

 

ข้าราชการสังกัด 

ส านักการศึกษา 

ข้าราชการสังกัด
ฝ่ายการศึกษา 

ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

X  S.D
. 

ระ 

ดับ 

X  S.D ระ 

ดับ 

3.จัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาตาม
ความต้องการ
ของชุมชน 

3.33 .693 ปาน
กลาง 

3.40 .507 ปาน
กลาง 

3.80 .824 มาก 3.51 .674 มาก 

4.ส ารวจความ
ต้องการของ
ชุมชนในการจัด
การศึกษา 

3.18 .712 ปาน
กลาง 

3.20 .561 ปาน
กลาง 

3.74 .777 มาก 3.37 .683 ปาน
กลาง 

   
 4.1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึง
จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
ประเมินผลการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน                  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส าหรับการศึกษาในครั้ งนี้  ผู้ ศึกษามุ่ ง พิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค ปัจจัยใน                   
การด าเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จากผลการทดสอบ O-NET และแนวทาง            
การด าเนนิการ จากการสัมภาษณ์ พบว่า โดยสภาพพ้ืนที่ของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เป็นสังคม
แบบกึ่งเกษตรกรรม กึ่งภาคอุตสาหกรรม ผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด รวมถึงเป็นผู้ใช้แรงงาน
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ที่เป็นชาวต่างชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา  โรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนคลองพิทยา             
ลงกรณ์  บางโรงเรียนต้องเดินทางโดยทางเรือ เช่น โรงเรียนวัดแสมด า  และโรงเรียนที่มีพ้ืนที่อยู่ใน
ชุมชน เช่น โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย   โดยสามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรค ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยใน
การด าเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถูกก าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในสมัยของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร) ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการที่จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาให้ได้คะแนนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา จากผลการทดสอบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตลอด 8 ปีที่ผ่านตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2558 พบว่าผลคะแนนในกลุ่มสาระวิชาหลัก เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ ากว่าประเทศ และต่ ากว่าร้อยละ 50 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือให้องค์กรทางการศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พบว่ามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. โครงสร้างหน่วยงาน/องค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าการบริหารการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีสาย           
การบังคับบัญชาหลายระดับ ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน และลักษณะสายงานของส านัก
การศึกษา มีผู้อ านวยการส านักการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
3 ท่าน รับผิดชอบดูแลส่วนราชการทั้งหมด 7 ส่วนราชการโดยแบ่งเป็น 2 ท่าน ดูแล 3 ส่วนราชการ 
และ 1 ท่าน ดูแล  2 ส่วนราชการตามล าดับ การปฏิบัติงาของส านักการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
หรือภารกิจ ที่ต้องให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการมีกระบวนท างานผ่านการประสานกับส านักงานเขตโดย
ฝ่ายการศึกษาจะเป็นส่วนราชการที่ประสานลงไปสู่โรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง รายละเอียด ตามโครงสร้าง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.1  โครงสร้างส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดท าโดย ผู้วิจัย 
 
 จากโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น ส านักการศึกษา บริหารงานตามสาย           
การบังคับบัญชา แบบแนวดิ่ง ส านักการศึกษาต้องประสานงานผ่านส านักงานเขตซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้า ข้อมูลการประสานงานตกหล่น จากปัญหาทางโครงสร้างการบริหารงานจึงท าให้การ
ด าเนินการตามภารกิจด้านการศึกษาไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร โดยผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ นางสาววิไลลักษณ์   คัมภิรานนท์1  
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  ส านักการศึกษา ให้ความเห็น

                                           
  

1วิไลลักษณ์   คัมภิรานนท์, สัมภาษณ์โดย สมใจ   ทองงาม, ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 23 พฤษภาคม 2560. 

 

ผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษา 

กอง
เทคโน 

โลยี
เพ่ือ
การ 

ศึกษา 

ส านักงานเขต 

กอง
คลัง 

โรงเรียน 

ส านกั 

งาน
ยุทธ 

ศาสตร์
การ 

ศึกษา 

หน่วย
ศึกษา 

นิเทศก์ 

กอง
พัฒนา
ข้าราช
การครู 

ส านัก
งาน
เลขา
นุการ 

กอง
การ
เจ้า 

หน้าที่ 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

ฝ่ายการศึกษา 
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ประเด็นการประสานงานระหว่างส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียน พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการถ่ายทอดนโยบายจากส านักการศึกษา ผ่านส านักงานเขตเพ่ือส่งภารกิจให้กับโรงเรียนปฏิบัติ
บางครั้งมีความล่าช้าท าให้ระยะเวลาในการด าเนินการมีไม่เพียงพอจนท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว ส านักการศึกษาพยายามลดช่องว่างระหว่างส านักงานเขตและ
โรงเรียนโดยจัดให้มีการประชุมระหว่าง ผู้บริหารส านักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษาทุก
ส านักงานเขตทุกเดือนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน และ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกันติดตาม
ภารกิจงาน สอดคล้องกับที่ อาจารย์วรเดช  จันทรศร ได้กล่าวไว้ตามตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ในด้านลักษณะโครงสร้างองค์กร ระดับปฏิความสัมพันธ์ภายในองค์การหากมาก
จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติล่าช้าและล้มเหลว 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุงเทพมหานครมีโครงการที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในด้านภาษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โครงการเพ่ิมโอกาสการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบO-NET              
จากการด าเนินการโครงการที่ผ่านมา พบว่าคะแนนการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ผลคะแนนในวิชาภาษาไทย สูงขึ้นทุกโรงเรียน คะแนนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 50 มีคะแนนสูงขึ้น ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนสูงขึ้นจ านวน 1 โรงเรียนจาก 4 
โรงเรียน (ตารางท่ี 4.31) 
 

ตารางที่ 4.31 คะแนนผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

โรงเรียน 

 
ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
ภาษา  
ไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

บ้านนายเหรียญ 2558 38.89 23.91 31.40 41.43 26.19 
2557 33.89 25.18 36.28 44.56 25.28 

วัดนิมมานรดี 2558 44.07 36.35 37.76 46.68 28.66 
2557 35.33 29.07 38.78 47.08 24.95 

วัดโคนอน 2558 44.73 25.97 38.93 45.47 23.87 

2557 35.81 27.20 32.38 48.38 26.38 
คลองหนองใหญ่ 2558 45.11 29.25 35.02 47.75 31.94 

2557 33.01 26.80 38.17 47.39 27.34 
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ตารางที่ 4.31 คะแนนผลการทดสอบ O-NET  โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

โรงเรียน 

 
ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
ภาษา  
ไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 2558 41.93 28.31 31.30 43.80 27.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 2557 33.44 25.61 34.95 44.64 25.26 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 2558 42.64 32.40 37.63 46.24 30.54 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 2557 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร จัดท าโดย ผู้วิจัย 
 
 2. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีโครงการตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษางบประมาณ ทั้งสิ้น 667,195,149  บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมจ านวน 70 โครงการ  แบ่งเป็นด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน   
การให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  การพัฒนาศักยภาพครูมีความพร้อมก่อน
ด ารงต าแหน่ง พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีหลักสูตรพิเศษ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ การปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารและสถานที่ให้เพียงพอและปลอดภัย  และ
การบริหารจัดการโรงเรียน  พบว่า งบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมีจ านวนไม่น้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่ได้รับ
จ านวน กว่า 65,000 ล้านบาท แต่งบประมาณท่ีได้รับแต่ละปีเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาที่วัดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET  ที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่ าทุกระดับชั้นเรียน จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า การติดตามประเมินผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของส านักการศึกษาในมิติ
การติดตามประเมินผลโครงการด้านวิชาการ ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ของโครงการที่ด าเนินการที่ผ่านมา ท าให้ขาดข้อมูลที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปด าเนินการ
ในครั้งต่อ ๆ ไป2  การด าเนินโครงการที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ส านักการศึกษามีการประเมินผลในด้านมิติ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

                                           
 

2ชนัญยา  จาดชนบท, สัมภาษณ์โดย สมใจ   ทองงาม, ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
23 พฤษภาคม 2560. 
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 กลไกการนิเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการออกตรวจติดตาม ทุก ๆ ภารกิจ ที่ส านัก
การศึกษาขับเคลื่อนสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงบทบาทการนิเทศแต่ปัจจุบันศึกษานิเทศก์ มีภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบจนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ในการออกนิเทศ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังบทสัมภาษณ์จากนางสาวฐานิตา  แพร่วาณิชย์ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า              
“ถ้าเปรียบส านักการศึกษาเป็นร่างกาย หน่วยศึกษานิเทศก์เปรียบเหมือนเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยง
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษาเปรียบเสมือนสมองที่เป็นคลังข้อมูล
ของการศึกษาของกรุงเทพมหานครเช่นกัน”  และสอดคล้องกับที่แนวทางการน าผลทดสอบทาง 
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ระบุว่า “การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีวิธีด าเนินการ โดยการนิเทศภายในแบบกัลยามิตร เพ่ือก ากับติดตามในระดับชั้นเรียน
และระดับเครือข่ายการเรียนรู้จากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ”3 
 จากการสัมภาษณ์ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า การบริหารงบประมาณของ
ส านักการศึกษาไม่มีปัญหาต่อการท างานของโรงเรียนเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ที่น ามา
พัฒนาการเรียนการสอนนั้นส่วนใหญ่เป็นการโอนงบประมาณมาให้ส านักงานเขตด าเนินการ แต่ถ้า
ภารกิจนั้นส านักการศึกษาต้องเป็นผู้ด าเนินการซึ่งก่อนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณส านักการศึกษา
จะท าการส ารวจความต้องการของโรงเรียนทุกครั้ง แต่ในประเด็นนี้จะเป็นปัญหาของส านักการศึกษา
ในกรณีที่โรงเรียน หรือส านักงานเขต รายงานความต้องการไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัสดุ หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ เช่น กรณีท่ีผู้บริหารโรงเรียนคนเดิมที่ท าเรื่อง
ของบประมาณย้าย หรือเกษียณ ผู้บริหารคนใหม่จะไม่ทราบเรื่อง และท าให้มีการของบประมาณไม่
เป็นไปตามจริงกระบวนการที่มีปัญหาน่าจะมาจากการประสานงานเรื่องความต้องการของโรงเรียน
เป็นหลัก 

 3. บุคลากรของโรงเรียน ปัญหาครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครร้อยละ 98           
มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก าหนด เมื่อได้รับการบรรจุจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 5 ปี  เกินครึ่งของข้าราชการครูที่มีภูมิล าเนาอยู่

                                           
 

3ปนัดดา  หัสปราบ, “แนวทางการน าผลทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน,” http://www.niets.or.th/th/content/download/262 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560).  
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ต่างจังหวัดเมื่อถึงเวลาตามหลักเกณฑ์ครูเหล่านี้จะขอโอนกลับภูมิล าเนาท าให้นักเรียนขาดครูผู้สอน
เป็นเวลานานจนกว่าจะมีการบรรจุครูใหม่เพ่ือทดแทนอัตราเดิม ส านักการศึกษาจึงได้มีการแก้ไข
ปัญหาในประเด็นนี้จากการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือให้ครูได้อยู่กับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดย
การสร้างบ้านพักครเูพ่ือลดปัญหา การช่วยเหลือในการให้สามารถท าวิทยฐานะเพ่ือเป็นเงินเพ่ิมในการ
น าไปด ารงชีพ 

การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับ         
การพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจ
ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนราชการ คือ 
กองการเจ้าหน้าที่ และ กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจในการดูแลด้านสวัสดิการ 
และการพัฒนาจากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้สอน และผู้บริหารที่มี
คุณภาพ และการอบรมเพ่ือพัฒนาวิทยาฐานะของข้าราชการครูโดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ก าหนดตาม
ความสมัครใจแทนเพ่ือเชื่อมโยงกับการขอเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนให้มากขึ้น 
จากเมื่อก่อนครูต้องเข้ารับการอบรมบ่อย ๆ ท าให้นักเรียนต้องเรียนชดเชย หรือเรียนกับครูที่มีวุฒิไม่
ตรงกับสาระวิชาที่เรียน   และส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพสามัญท าผลงานทางวิชาการเพ่ื อเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น ภารกิจในการอบรมให้ความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมสื่อการเรียนการสอน เป็นภารกิจของกองเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน การอบรมเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการเรียน เป็นภารกิจของหน่วยศึกษานิเทศก์              
จากการศึกษา พบว่า ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีโครงการที่จะพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจ านวนมาก แต่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลับสวนทางกับปริมาณโครงการ
อาจเนื่องมาจาก การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ตรงตามความจ าเป็นต่อเป้าหมาย หรือทิศทางในการ
พัฒนา หากมีการส ารวจความต้องการการอบรมตามความสมัครใจอาจท าให้ผลการอบรมได้น ามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลังจากการอบรมไปแล้วผู้เข้ารับการอบรมขาดการต่อยอด              
น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมี
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส านักการศึกษามีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก เป็นประจ าทุกปี แต่ปัจจุบันทุนการศึกษาที่ส านักการศึกษามีในแต่ละปีมีจ านวนข้าราชการครู
ขอรับทุนจ านวนน้อย  อาจเนื่องจากติดปัญหาจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดว่าผู้ขอรับทุนจะต้องผ่าน           
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนหนึ่งข้าราชการครูไม่ทราบข้อมูลว่ามีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
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 4. หลักการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อหลักสูตรการเรียนการสอน  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่และเป็นไปเพ่ือสร้างคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะ            
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะการด ารงชีวิต รวมทั้ง
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและ
ประเมินผลการเรียน(Learning Outcome)  เพ่ือสะสมหน่วยการเรียน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งสัมพันธ์กับวรรณกรรมที่ได้ทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ : 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษา พบว่า ส านักการศึกษามีการก าหนดหลักสูตรโดยใช้
แนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579  เช่น การน าแนวทางนโยบายการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ของกระทรวงศึกษามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัด โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดชั่วโมงเรียน และสาระ
วิชาที่จะเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนโดยเน้นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น าแนวทางนี้มีจัดเป็นค่ายภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นนอกห้องเรียน 
ส านักการศึกษามีหลักสูตรกรุงเทพศึกษา  สาระการเรียนรู้ กรุงเทพฯ ศึกษา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นใน
ลักษณะการบูรณาการที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแกน เพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1-4          
มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทิศทางของโลก ก าหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
ตรงตามบริบทของโรงเรียน  

ส าหรับการพัฒนาผลการทดสอบ O-NET  พบว่า จากผลการทดสอบ O-NET ใน
หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาทิศทางในการน ามาใช้
เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ได้ส่งรายงานผลการทดสอบ ทั้งระดับนักเรียนรายบุคคล ระดับภาพรวม ของโรงเรียน และรายตัวชี้วัด
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านไปยังโรงเรียนทางเว็บไซต์ของ สทศ. ซึ่งสามารถน าผลไปวิเคราะห์หา
จุดบกพร่องของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากโรงเรียนและครูน าไป
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ย่อมท าให้ผลการทดสอบของนักเรียน ในรุ่นต่อ  ๆ ไปมีการพัฒนาขึ้น    
การขาดการสอนด้านการคิด วิเคราะห์ เนื่องจากข้อสอบ O-NET เป็นข้อสอบที่วัดระดับความสามารถ
ทางการคิด นักเรียนไม่สามารถท าได้  
 5. การพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ในมาตรา 42 ถือว่าผู้ เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้ เป็น            
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การส่งเสริมผู้ เรียนให้เรียนรู้ด้วย สมอง ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการคิดดว้ยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง สามารถท างานเป็นทีม
ได้ผู้เรียนเป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในประเด็นที่พบ คือ นักเรียนไม่เห็นความส าคัญ
ของการสอบ อาจเนื่องจากไม่รู้ว่าจะน าผลการสอบไปใช้ท าอะไร ส่งผลให้นักเรียนไม่พัฒนาตนให้มี
ความพร้อมก่อนสอบ และในขณะที่สอบก็ไม่ตั้งใจในการท าข้อสอบ  มีพ้ืนฐานความสามารถของ
นักเรียนต่ า เมื่อเรียนถึงปลายช่วงชั้นที่ต้องเข้ารับการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีนักเรียนจ านวนมากมีพ้ืนฐานความรู้
ความสามารถส าหรับในแต่ละชั้นนั้นในระดับต่ า ท าให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  รวมทั้ง
ฐานะทางครอบครัวซึ่งผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ า ไม่มีเวลาในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียน นักเรียนบางคนต้องช่วยเหลือผู้ปกครองในการท ามาหากิน ท าให้ไม่มีเวลาในการทบทวน
บทเรียนที่บ้าน ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ซึ่งผลการประเมินความสามารถในการที่พอใช้ และต้องปรับปรุงอยู่ที่ 
ร้อยละ 17.28%  จ านวน 26,645 คน จากนักเรียนทั้งหมด 125,184 คน ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่เป็นชาวแรงงานต่างชาติ ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การทดสอบ O-NET ใช้ทักษะในการอ่านออก และการตีความเรื่องที่อ่าน ข้อสอบส่วนใหญ่
วัดสมรรถภาพที่สูงกว่าความจ า ซึ่งส านักการศึกษาจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้
ทดลองฝึกการท าข้อสอบให้คุ้นชินไว้ เนื่องจากข้อสอบของ O-NET มีความซับซ้อน ต้องการผลที่ตรง
สภาพความจริงให้มากที่สุด ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักเรียนท าให้สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติออกแบบข้อสอบให้มีความซับซ้อนเพ่ือป้องกันเหตุดังกล่าว 
 แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน สามารถสรุปได้จากการสัมภาษณ์ ว่าควรมีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรในวัยเรียน ทันต่อการเปลี่ยนของโลกในยุค 4.0 
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร4 ในด้านการส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ
สอนส านักการศึกษามีการด าเนินการจัดหาสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้โรงเรียนได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอน
กับผู้เรียนในหลายประเภท เช่น สื่อออนไลน์  แอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 6. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ชุมชน และ
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานแต่ละโรงเรียน ซึ่งถือว่ามี

                                           
 

4ฐานิตา  แพร่วาณิชย์, สัมภาษณ์โดย สมใจ  ทองงาม, ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,        
2 มิถุนายน 2560. 
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ความส าคัญเพราะจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การด าเนินการของภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ภาครัฐให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจร่วมต่อกิจกรรมของภาครัฐ เป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับชุมชน ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ มีโอกาสลุล่วง
ไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มี
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร            
พ.ศ.2542 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ในการเสนอแนวทางการก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เสนอแนวทางและมี
ส่วนร่ วมในการส่ ง เสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ                  
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแบบ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ (collaborate) ให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินและแก้ปัญหากับการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียน ส านักงานเขต และส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น ระดับห้องเรียน  ระดับ                
ชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ซึ่งจะท าหน้าที่ในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์
พบว่า ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นมุมมองที่แตกต่าง              
มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในกรณีที่โรงเรียนขาดแคลนไม่สามารถจัดหาได้จากงบประมาณของ
ทางราชการ 
 จากการศึกษา  พบว่า แม้จะมีกลไกในการท างานร่วมกันกับชุมชนผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองแล้ว ซึ่งยังขาดภาคประชาสังคม ภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
ยังมีความส าคัญในมิติ อ่ืน ๆ เช่น การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ เ พ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้          
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคการท างาน เป็นต้น ที่ทางโรงเรียนต้องขอความช่วยเหลือ เพ่ือระดม
ทรัพยากรที่โรงเรียนมีอย่างจ ากัดให้มากขึ้น  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผล 
การทดสอบ O-NET” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่ม เขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET          
ของนักเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางให้การด าเนินการจัดการศึกษามีประสิทธิผลและเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 
5.1 การอภิปรายผลการวิจัย  
 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อ านวยการส านักการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
ประเมินผลการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมถึง
อาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สังกัดส านักงานเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร          
ผู้ศึกษาให้ความส าคัญกับการหาค าตอบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ จากผลการศึกษา  ผู้ศึกษาพบประเด็น       
ที่มีนัยส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผล จากการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ            
สรุปได ้ดังนี้ 

 การศึกษาเรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผล     
การทดสอบ O-NET วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นจากประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 
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ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สังกัดส านักงานเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 242 ราย ด้วยการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ            
ด้านงบประมาณ  ด้านการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา               
ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านัก
การศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สังกัดส านักงานเขต ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 242  ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 80.57  ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 
19.42   เป็นเพศชาย   อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 35.15   มีอายุระหว่าง  30-39   ปี รองลงมาร้อยละ 
27.68  มีอายุระหว่าง 40-49  ปี ตามมาด้วยร้อยละ 26.86  มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 8.67          
มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  และมีเพียงร้อยละ1.65 มีอายุ60   ปีขึ้นไประดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
50.83   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาร้อยละ47.93 มีการศึกษาระดับปริญญาโท                
และมีเพียงร้อยละ 1.24 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ส าหรับความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา ต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET แยกตามกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา พิจารณาระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.77   ในรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.01  ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน  รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.91  ด้านการน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ย 3.90              
ด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ย  3.82   ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ค่าเฉลี่ย  3.59 ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการข้าราชการ  และค่าเฉลี่ย   3.40  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสนับสนุน                 
ด้านการศึกษา  
 2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต พิจารณาระดับ          
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66   ในรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.86   
ด้านการน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.72   ด้านงบประมาณ และ         
ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ค่าเฉลี่ย  3.67   ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ                    
ค่าเฉลี่ย  3.63  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  และค่าเฉลี่ย  3.38 n ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ               
การสนับสนุนด้านการศึกษา  
 3. ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93   ในรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.11   ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
รองลงมาค่าเฉลี่ย 4.09   ด้านการน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย  4.03 ด้านการพัฒนา
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ผู้เรียน  ค่าเฉลี่ย 3.82   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา  ค่าเฉลี่ย 3.81  
ส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  และค่าเฉลี่ย  3.77  ด้านงบประมาณ  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET อยู่ในระดับ มาก   ทั้ง 6 ด้าน  โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79    ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.53-3.95 จากผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร    
มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการผลการทดสอบ O-NET 
โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
 

 ล าดับที่ 1   ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ               (X = 3.95) 
 ล าดับที่ 2    ด้านการพัฒนาผู้เรียน    (X=3.89)  
 ล าดับที่ 3    ด้านการพัฒนาหลักสูตร   (X=  3.88) 
 ล าดับที่ 4    ด้านงบประมาณ    (X=  3.80) 
 ล าดับที่ 5    ด้านการส่งเสริมสวัสดิการส าหรับข้าราชการ (X=  3.68) 
 ล าดับที่ 6   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   (X=  3.53) 

  
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากผลการทดสอบ O-NET ทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
 1. ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ความคิดเห็นด้านนี้อยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 3.95 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่เห็นว่า          
การจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
จากผลการทดสอบ O-NET ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาที่สามารถ
พัฒนาผลการทดสอบO-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น มากที่สุด จาก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
พ้ืนฐานเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าไปเปรียบเทียบความหมายของคะแนน              
ตามเกณฑ์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รายข้อ พบว่า ด้านการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET สามารถอธิบายได้ว่าการที่ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบาย
เพ่ือให้ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดท าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการทดสอบ O-NET มีหลายโครงการ และการด าเนินการเพ่ือน านโยบายดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัตินั้น ส านักการศึกษาขับเคลื่อนและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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จากผลการทดสอบ O-NET สอดคล้องกับเอกสารที่ศึกษา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  โครงการเพ่ิมโอกาสการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ O-NET เป็นต้น และจากการให้
สัมภาษณ์ของนางผุสดี  ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครได้ให้
ความส าคัญในการด าเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)”  เห็นได้ว่าผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมีการก าหนดนโยบายที่ดีและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และจากการด าเนินการโครงการที่ผ่านมาส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนนในวิชาภาษาไทย สูงขึ้นทุกโรงเรียน คะแนนในกลุ่มสาระ
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 มีคะแนนสูงขึ้น ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนน
สูงขึ้นจ านวน 1 โรงเรียนจาก 4 โรงเรียนสอดคล้องตามแนวทางของอาจารย์วรเดช  จันทรศร1               
ซึ่งระบุว่า ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเบื้องต้นต้องเกิดจากการมีนโยบายที่ดีขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งส านักการศึกษาปฏิบัติตามนโยบาย โดยมอบหมายให้
ส่วนราชการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาผลการทดสอบO-NET โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นที่สามารถอธิบายได้จากโครงสร้างของ              
ส านักการศึกษาที่มีลักษณะแบบแนวดิ่ง มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีส่วนราชการที่มีหน้าที่
ตามภารกิจที่ก าหนดให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับทฤษฎีที่
อาจารย์วรเดช  จันทรศร ได้ระบุว่าปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน ต้องมี            
การระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนจะเห็นว่าโครงสร้างการบริหารภายในส านักการศึกษาเอง
ไม่ส่งผลด้านลบกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์แต่ส าหรับการประสานงานนอกองค์กรอาจติดปัญหาในการ
ประสานงานอยู่บ้าง จากสายการบังคับบัญชา 
 จากการศึกษา พบว่า ส านักการศึกษาขาดการติดตามประเมินผลโครงการในมิติด้าน
วิชาการเกือบทุกโครงการ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของส านักการศึกษาด าเนินการเพียงบาง
โครงการ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นในด้านนี้อยู่ในล าดับที่ 3  อธิบายได้ว่าการด าเนินการที่ผ่านมาของส านักการศึกษา พบว่า

                                           
 1วรเดช  จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:            
พริกหวานกราฟฟิค,2552), 469. 
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การประเมินผลโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การวัดผลด้านความพึงพอใจในการเข้าอบรม สอดคล้อง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการให้สัมภาษณ์ของ นางชนัญยา  จาดชนบท ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาระบุว่า “ส านักการศึกษามีการติดตามและประเมินผลโครงการในมิติเชิงวิชาการน้อยมาก
เมื่อเทียบกับการประเมินผลโครงการแบบพ้ืนฐาน เช่น ชั่วโมงการอบรม สถานที่อบรม หลั กสูตร            
การอบรม  เป็นต้น”2 ท าให้ขาดข้อมูลที่ เหมาะสมเ พ่ือน ามาประกอบการพัฒนาปรับปรุง                    
การด าเนินการในครั้งต่อไปซึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์วรเดช จันทรศร 3 ได้ระบุไว้ว่าปัจจัย                     
ด้านมาตรการในการตรวจตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลสะท้อนกลับที่อยู่ในกระบวน             
การวางแผนและการออกแบบแผนงาน/โครงการ และการประเมินผลโครงการหรือนโยบายที่ก าลัง
ด าเนินอยู่ ซึ่งการประเมินผลจะท าให้ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของการนโยบายไปปฏิบัติอย่าง
รวดเร็วเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 ข้อสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นในระดับต่ าที่สุด คือ การมีบุคลากรที่มีความรู้
สอดคล้องกับภาระงาน/มีกระบวนการประสานงานกับส านักงานเขต/โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ อยู่ใน
ระดับต่ าที่สุด พบว่า การประสานงานระหว่างส านักการศึกษากับ ส านักงานเขตอยู่ในระดับต่ าที่สุด
อาจมาจากการที่ส านักการศึกษาประสานงานอย่างไม่เป็นทางการโดยตรงกับโรงเรียนเพ่ือกระชับ
ระยะเวลาในการประสานงานผ่านส านักงานอย่างเป็นทางการโดยการท าเป็นหนังสือเนื่องจาก
กระบวนการสั่งการจากส านักงานเขต ไม่ทันการณ์ต่อการน าข้อมูลไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพที่  ระบุว่า การด าเนินการเกิดความล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างการจัดการศึกษา                    
การบริหารงานตามโครงสร้างของส านักการศึกษา จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การจัด   
การศึกษาของส านักการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบาย มีกระบวนการประสานงานผ่าน
ส านักงานเขต สั่งการไปที่โรงเรียน เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงอาจท าให้การสื่อสารข้อมูล
คลาดเคลื่อน ล่าช้า  ส านักการศึกษาจึงต้องก าหนดให้มีการการชี้แจงเพ่ือให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการประชุมแนวดิ่งกับโรงเรียนทุกโรงเรียนสม่ าเสมอ บางโครงการมีการจัดประชุมหลายรอบ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดจากการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ              
อาจารย์วรเดช   จันทรศร ที่กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ4 ที่ระบุว่า ปัจจัย               

                                           
 2ชนัญยา  จาดชนบท, สัมภาษณ์โดย สมใจ  ทองงาม, ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,           
23 พฤษภาคม 2560. 
 

3วรเดช  จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, 513. 
 

4เรื่องเดียวกัน, 513. 
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ด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ ระดับปฏิความสัมพันธ์ภายในองค์การหากมากจะท าให้             
การน านโยบายไปปฏิบัติล่าช้าและล้มเหลว จากผลการศึกษาจะเห็นว่าทุก ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ     
การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ส านักการศึกษามีการปฏิบัติทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงเป็นผลที่
ท าให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัยหลักที่ส านักการศึกษาด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อให้ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน  จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ล าดับที่ 2  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ความคิดเห็นด้านนี้อยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 3.89  สามารถอธิบายได้จากกลุ่มตัวอย่างที่แสดง                
ความคิดเห็น ที่ว่า ส านักการศึกษาให้การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
คุณธรรม ในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักการศึกษามีโครงการ
ร่วมกับมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมในการร่วมจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม ทั้งยังได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการจึงท าให้
เห็นว่าส านักการศึกษาให้ความใส่ใจในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักเรียนที่จะ
สามารถท าให้คะแนนการทดสอบ 0-NET สูงขึ้นได้ ซึ่งการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร         
ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน          
ทั้งองค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะในการด ารงชีวิต  
 ผลความคิดเห็นรองลงมา คือ  ส านักการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด การแสดงผลงาน           
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ในแต่ละปีการศึกษา ส านักการศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
จัดกิจกรรมงบประมาณของกรุงเทพมหานครรวมถึงได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ในการจัดประกวด หรือเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นประจ าความพร้อมของส านักการศึกษา          
มีการสนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ได้คะแนนในระดับถัดมา ซึ่งตรงกับแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เอ้ือต่อการสอบ O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งผลให้คะแนน 
O-NET สูงขึ้นได้ หากมีการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า
ด้วยเครื่องมือทีห่ลากหลาย 
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 ข้อสุดท้าย คือ ส านักการศึกษาขาดการก าหนดนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการศึกษา ซึ่งผลความคิดเห็นมีคะแนนในระดับต่ าสุด สามารถอธิบายได้จากจ านวนนักเรียนที่อยู่
ในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษารายบุคคลอยู่ในระดับต่ า (ข้อมูลจาก
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร) อาจมาจากการที่ส านักการศึกษาก าหนดแนวทางการให้             
ความช่วยเหลือในภาพรวมมากกว่ารายบุคคลโดยการให้ความช่วยเหลือรายบุคคลจะพบว่าโรงเรียน
แต่ละโรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ครอบคลุมกว่าเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นในข้อนี้สูงที่สุดหากหน่วยงานมีความสนใจต่อความจ าเป็นส่วนบุคคล
ของนักเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจาก ปัจจัยด้านความพร้อมของนักเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญ 
 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยภาพรวมความคิดเห็นด้าน
นี้อยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 3.88 ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับด้านการพัฒนาผู้เรียนมาก ส าหรับด้านนี้ข้อที่
ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละ
โรงเรียน เพ่ือให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น ผลการศึกษาจากเอกสารสามารถอธิบายได้ว่า               
จากโครงสร้าง  การบริหารงานของส านักการศึกษาที่ก าหนดให้กลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน 
ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีภารกิจในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งมีความคล้ายและต่างกันทางด้านกายภาพ กลุ่มนักเรียน พ้ืนที่ที่ตั้ง
โรงเรียน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจัยเหล่านี้มี
ความส าคัญที่จะต้องน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และสัมพันธ์กับหลักการจัดการจัด
การศึกษาของประเทศไทย  สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่ระบุว่า 
“หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน”5  ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดท าสาระการเรียนรู้ กรุงเทพฯ ศึกษา มาตั้งแต่ปี           
พ.ศ.2548  เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2544  ท าให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นท าให้พิจารณาได้ว่า การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม
จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ข้อที่กลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  ให้คะแนนรองลงมา คือ การก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

                                           
 

5ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร              
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559),             
9-12. 
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การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง พิจารณาตามเอกสารและการให้สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่าส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ต้องเป็น
องค์กรก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนฉะนั้นการสร้างหลักสูตรของ
กรุงเทพมหานครขึ้นมานั้นจะเป็นการพัฒนาช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการให้มีดีข้ึนได้ 
 ส าหรับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียนได้คะแนน
ในระดับถัดมา จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส านักการศึกษามีการด าเนินการอยู่แต่ใน
ระดับค่อนข้างต่ าที่จะพัฒนาผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อาจเป็นผลมาจากการด าเนินการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งหลักการส าคัญของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่
มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา และการจัดการเรียนรู้  แม้จะมีการพัฒนา             
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ข้อที่ได้รับคะแนนต่ าสุด คือ หลักสูตรการเรียน
การสอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าส านักการศึกษายัง
ขาดการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน อาจเป็นผลมาจาก ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อยู่ เสมอ              
เช่น  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   การส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงท าให้การปรับหลักสูตรการเรียน        
การสอนของส านักการศึกษาล่าช้า เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 4. ด้านงบประมาณ  ผลการศึกษา ด้านนี้ได้รับคะแนน 3.80 การศึกษาด้านนี้เพ่ือ
ต้องการที่จะทราบถึงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของส านักการศึกษาที่ด าเนินการ
และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสูงขึ้นได้นั้น   
หากเปรียบเทียบรายข้อ  ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการด้านงบประมาณของส านักการศึกษา           
มีการบริหารและส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ จะสามารถท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมากที่สุด อธิบายจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง และผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้ว่า  การส่งเสริมให้ความรู้ แก่โรงเรียนเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและ        
ข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง จะสามารถท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของส านักการศึกษาที่ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการในการน างบประมาณไปใช้ และท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนน าไป
ปฏิบัติ   ข้อที่ได้คะแนนรองลงมาคือ  การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน และงบประมาณที่ได้รับ
สอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนน O-NETนั้น อาจเป็นเพราะส านักการศึกษามีการเตรียม
งบประมาณด้านนี้โดยบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ดังนั้นการที่จะบริหารงบประมาณ 
จึงสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และการตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่าย
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งบประมาณ สามารถท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรด้านการเงินซึ่งระบุ
ว่าหากมีเพียงพอ คือความเหมาะสมกับการจัดสรรทรัพยากรไปยังฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้อง6 ข้อที่ได้รับคะแนนต่ าที่สุด คือ  การได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการในแต่ละ
โครงการ อธิบายได้ว่าแม้ส านักการศึกษาจะมีการลงทุนด้านงบประมาณที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนแล้ว นั้น แต่หากการพัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์  กิจกรรม ไม่ถูกเหมาะสมท าให้
งบประมาณท่ีลงทุนอาจสูญเปล่า 
 5. ด้านสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  ผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย  รองสุดท้าย            
คือ  3.68  ผลมาจากการที่ส านักการศึกษาด าเนินการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการส่งผลต่อ          
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสามารถอธิบายได้จากคะแนนความคิดเห็น และจากการสัมภาษณ์ พบว่า          
แม้ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครจะมีการสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงข้อนี้ไดค้ะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด แต่กลับไม่เป็นผลดีต่อการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ
จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้าราชการครูไม่มีเวลาสอนเนื่องจากต้องเข้ารับการอบรม โครงการที่จัด
อบรมไม่เกิดประโยชน์ในการน ามาประกอบการสอนนักเรียน ท าให้นักเรียนขาดครูประจ าวิชา
สม่ าเสมอนักเรียนต้องเรียนกับครูที่สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก  รองลงมา คือ ส านักการศึกษา
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทยฐานะ 
และการสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพ่ือลาศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน ซึ่งปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ศึกษาใน
แต่ละปี ดังนี้  ปริญญาเอก จ านวน 5 ทุน 4 สาขาวิชา และทุนปริญญาโท จ านวน 20 ทุน                 
ใน 22 สาขาวิชา จากผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการสอบ            
O-NET นั้น คือ การผลิตครูตามความช านาญเฉพาะด้านให้แต่ละโรงเรียนและเพ่ิมอัตราก าลั ง              
ครูแนะแนว การเพ่ิมสวัสดิการครูอาจไม่ใช้แนวทางที่ดีต่อการที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น แต่มีผลทางอ้อมก็เป็นได้หากข้าราชการครูมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ สถานะทาง
ครอบครัวที่เหมาะสม 

 6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นด้านที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.53            
โดยพิจารณารายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 
กลุ่มตัวอย่างจากการสอบถามและสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกันที่ สามารถ
อธิบายได้ว่า ส านักการศึกษามีการร่วมด าเนินการจัดการศึกษากับชุมชน ซึ่งมีการด าเนินการผ่าน

                                           
 

6วรเดช  จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, 513. 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2542 รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละ
โรงเรียนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2553              
ในการร่ วมมือกับภาครั ฐ  โดย เป็นการด า เนินการผ่ านระเบียบ กฎหมาย ที่ ก าหนดไว้                       
ซึ่งกรุงเทพมหานครเห็นว่าเป็นการด าเนินการที่เหมาะสมกับในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน แต่อาจจะ
ต้องค านึงถึงเรื่องการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย 

 ประเด็น การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากคนในชุมชนใน
พ้ืนที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง อาจเห็นว่า โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการระดมทุนจากการทอดผ้าป่าการศึกษาเพ่ือน ามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
เร่งด่วน จ าเป็น ซึ่งหากรองบประมาณจากทางราชการอาจล้าช้าไม่ทันกับความต้องการ  

 ประเด็นที่ได้คะแนนล าดับรองสุดท้าย คือ การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน แม้จะมีระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่หากพิจารณาความคิดเห็นรายกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 กลุ่มตัวอย่าง   
เห็นว่าการจัดโครงการหรือกิจกรรม จะอยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากโครงการที่
เกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่ถูกก าหนดขึ้นเป็นนโยบายเพ่ือให้น าไปปฏิบัติ อาจมีบ้างที่ได้มีการขอความคิดเห็น
จากชุมชนในการที่จะจัดกิจกรรม และข้อที่ความคิดเห็นต่ าที่สุด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางทุก            
กลุ่มตัวอย่าง   คือ มีการส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่า
การด าเนินการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ขาดการส ารวจความต้องการของชุมชน  

 จากการสัมภาษณ์ พบว่าภาครัฐแม้จะมีการก าหนดความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริง การด าเนินการของภาครัฐต้องเปิดรับ
โอกาสให้ชุมชนได้น าความรู้ความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่น ามาร่วมกันพัฒนาการเรียน         
การสอน เพ่ือให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไป การมีส่วนร่วมของประชาชนของกรุงเทพมหานครถูกวิเคราะห์
โดย อาจารย์พัชรี  สิโรรส และอาจารย์อรทัย  ก๊กผล ว่า “ตราบใดที่โครงสร้างการกระจายอ านาจ           
การปกครอง การพัฒนา การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พัฒนาไปพร้อมกับระบบ
การเมืองแบบพัฒนาทั้งระบบไม่ได้ผล ย่อมเป็นการยากที่จะแก้ปัญหาความมีส่วนร่วมในการปกครอง
ของประชาชนด้วย”7 

                                           
 7พัชรี  สิโรรส และอรทัย  ก๊กผล, การบริหารเมือง  กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: EPA 
ปริทัศน์,2543), 60. 
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5.2 สรุปผลการวิจัย 
 

 การศึกษาค้นคว้า เรื่องการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จาก              
ผลการทดสอบ O-NET  ผู้ศึกษาท าการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ได้รับคะแนนในระดับสูงสุด และต่ าสุด 
จากผลการทดสอบ O-NET  รวมถึงอาศัยข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ และการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้อ านวยการส านักการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
ประเมินผลการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศกึษา ส านักการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน   

 จากการศึกษาสามารถท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการศึกษา
ของส านักการศึกษา เกิดจากขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด อธิบาย
ได้ว่าเกิดจากการที่ภาครัฐยังไม่เปิดกว้างมากพอที่จะรับความคิดเห็น ความร่วมมือจากชุมชน ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของชุมชนมีเพียงเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2542  และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2553  
 หากจ าแนกรายประเด็น พบว่า ประเด็นส านักการศึกษาเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ ดังที่กล่าวข้างต้นว่ากรุงเทพมหานครมี
ระเบียบกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ฉบับ ในการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ ซึ่งทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับการท างานผ่านคณะกรรมการ            
อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด ส าหรับประเด็นการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ได้คะแนนอยู่ในระดับสุดท้าย พบว่า ทุกกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนเฉลี่ย
ระดับปานกลางทั้งหมดซึ่งอาจเป็นเพราะ แม้การด าเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะมี
รูปแบบการท างานแบบมีส่วนร่วมตามกฎหมายแล้ว แต่ในการด าเนินเพ่ือจะพัฒนาการศึกษาถูก
ก าหนดขึ้นภายใต้การสั่งการจากภาครัฐมากกว่าที่จะมีการส ารวจความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่หรือ
อาจจะมีบ้างแต่ไม่มากพอ สัมพันธ์กับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ให้ความส าคัญต่อประเด็นระเบียบ
กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องทั้ง 2 ฉบับ  
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 ส่งผลให้พบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการทดสอบ 
O-NET เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการน ากลไกการนิเทศมา
ใช้ การปรับปรุงการด าเนินการโดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีบทบาทมากขึ้น  
 ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการจัดการศึกษาของ
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครความ เปรียบเทียบการน านโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนาผู้เรียน            
การบริหารด้านงบประมาณ  การจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ และสุดท้ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ร่วมกับผลการศึกษาจากการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินการที่อยู่ในระดับ มาก แต่หากเปรียบเทียบรายด้านแล้วจะ พบว่า            
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ด้านการน าโนบายไปปฏิบัติ  
  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นในด้านที่ส านักการศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ดีที่สุด คือ การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ 
O-NET ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารที่ศึกษา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุงเทพมหานครมี          
การก าหนดนโยบาย และมีโครงการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือเป็น          
การเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการทดสอบ O-NET แต่จากการให้
สัมภาษณ์พบ ปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารงาน ในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร             
ที่ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง  ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการ
และปัญหาการขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ผลการศึกษา พบว่า โดยสภาพส่วนบุคคลของนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตจากพ้ืนฐานมี
ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างไปทางระดับต่ าถึงปานกลาง ครอบครัวไม่มีเวลาในการให้การเอาใจใส่
ดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรหลานมากนัก ในภารกิจของส านักการศึกษาที่มีแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า มีการให้ความส าคัญต่อการจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด และส่งเสริมใน
การพัฒนาตนเองโดยการการจัดกิจกรรมประกวดงานวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ผลการศึกษา พบว่า ส านักการศึกษามีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมี        

การจัดการเรียนการสอนตรงตามบริบทของโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
พ.ศ.2551 และน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนเอง โดยให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรตามบริบท
ของกรุงเทพมหานคร 

 
 4. ด้านงบประมาณ 
  ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมด้านงบประมาณทางด้านการศึกษาส านักการศึกษา
ด าเนินการได้อยู่ในระดับ มาก แต่หากเปรียบเทียบรายข้อ แล้วพบว่า  ด้านการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมในกรณีเพียงพอต่อการด าเนินการ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก
ที่สุด สามารถอธิบายได้ว่า งบประมาณในการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร 
และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะงบประมาณที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบ O-NET นั้น ได้รับ
งบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขาดกระบวนการบริหารจัดการเรื่องความเพียงพอต่อ กรณีขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือขยายผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 
 
 5. ด้านสวัสดิการข้าราชการ 

ผลการศึกษา พบว่า การจัดสวัสดิการของส านักการศึกษานั้นมีผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET  โดยเห็นได้จากกรุงเทพมหานครมีการอบรมให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีสวัสดิการ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้โดยการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
โท และปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ และภาระงาน และการเพ่ิมวิทยฐานะ ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในล าดับ
รองสุดท้าย ท าให้เห็นว่าการด าเนินการของส านักการศึกษาด้านนี้ยังไม่เพียงพอที่ท าให้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น หรือมีการจัดสวัสดิการที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET 
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 6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   
  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน อยู่ในระดับต่ าที่สุด อธิบายได้จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุก
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมคิด 
ร่วมให้ความเห็น และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน รวมถึงการร่วมระดม
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน แต่ยังขาดในด้านการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนที่จะ 
มีการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน                 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยดูจากผล 
การทดสอบ O-NET สามารถที่จะน ามาสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมและประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ ดังนี้ 
 1.จากผลการศึกษาพบว่าอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินการของส านักการศึกษา ที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ต่ าที่สุดคือ การสร้างการมีส่วนร่วม              
ของชุมชน  
 จากแนวคิดของ อาจารย์พัชรี  สิโรรส8  ได้กล่าวถึง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่
เน้นเปิดระบบการบริหารงานภาครัฐให้ประชาชนเข้ามาร่วมอย่างมีคุณภาพ โดยภาครัฐมีการเตรียม
ความพร้อม ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานขององค์กร ฝึกบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ทิศทางการท างานแบบ
เครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสก าหนดทิศทางหรือพัฒนาทิศทางในภาพรวม และก าหนด
ยุทธวิธีร่วมกับภาครัฐ  ในลักษณะแบบหุ้นส่วน (partnership) คือ มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ             
ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล โดยใช้รูปแบบการจัดเวที
พูดคุย หรือตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการท างาน มีที่ปรึกษาภาค
ประชาชน เป็นต้น โดยให้ภาคประชาชนเข้าร่วมบริหารงานทุกขั้นตอน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันตลอดเวลา ภาครัฐจะพยายามเสริมอ านาจ สร้างศักยภาพให้ภาคประชาชน (capacity) 
เพ่ือให้พวกเขากลายเป็น active citizen ที่สามารถเข้ามาร่วมกับภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

                                           
 

8พัชรี  สิโรรส, พลวัตนโยบายสาธารณะ จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2                 
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), 283-286 . 
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 ดังนั้นการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครจึงต้องก าหนด
นโยบายให้ส านักการศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยผ่าน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ(Collaborate) เพ่ือให้ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการด าเนินการจัดการศึกษา โดยทุกภาคส่วนต้องมี
ส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนของกิจกรรมนั้น ในด้านการรับรู้ข้อมูลที่ภาครัฐจะด าเนินการเพ่ือให้การจัด
การศึกษา  ประสบความส าเร็จ การร่วมคิดก าหนดกิจกรรม แนวทางในการพัฒนาการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยภาครัฐใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมระดมความคิดมาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดให้เป็นรูปธรรม โดยจัดท าในรูปคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง                
ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง (เนื่องจากการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ซึ่งจาก
งานวิจัย ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 9 ระบุว่า “เด็กในช่วง             
0-5 ขวบ เป็นวัยที่มีพัฒนาการที่เป็นรากแก้วแห่งชีวิต การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ที่สุด เป็นทั้งการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ  และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต”  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และชุมชน ก าหนดให้มีบทบาทเพ่ือให้มีแนวทางและ             
การสนับสนุนต่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้มีวาระการประชุมที่แน่นอน แนวคิดและ
การสนับสนุนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กรุงเทพมหานครจะก าหนดเป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการขับเคลื่อน มีการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคน วัสดุอุปกรณ์ ที่ทางภาครัฐขาดแคลน 
ภาครัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนที่ดีต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีบทบาทในการร่วม
พัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น  ภาครัฐต้องลดบทบาทของตัวเองในส่วนที่ภาคอ่ืน ๆ สามารถให้              
การสนับสนุนได้ เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการจัดบริการได้มากขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาท าให้พบว่า ปัญหาการขาดการประเมินผลโครงการในมิติด้าน
วิชาการ นั้นส่งผลต่อการท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ O-NET   ต่ าลง
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินคุณภาพหรือคุณค่าของ
โครงการ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ดังนี้10 

                                           
 

9พัชรา  เอี่ยมกิจการ, “อภิวัฒน์การเรียนรู้.....สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย,” (กรุงเทพฯ:                
สหมิตรพรินติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557), 8. 
 10พิชิต  ฤทธิ์จ ารูญ, “แนวคิดและกระบวนการประเมินโครงการ Concept and Process of 
Project Evaluation,” วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, ปีที่ 7, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 1. 
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 1) แบ่งการด าเนินการประเมินตามล าดับเวลา เช่น การประเมินก่อน การประเมิน
ระหว่าง และการประเมินหลังด าเนินโครงการ   
 2)  แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน  เช่น การประเมินบริบท  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น          
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต  
 จึงต้องก าหนดให้มีแนวทางเพ่ือให้การประเมินผลโครงการสามารถให้ผู้บริหารหรือ            
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินโครงการไปใช้ก าหนดโครงการ จัดทรัพยากรสนับสนุน          
การด าเนินโครงการ ปรับแผน กระบวนการ หรือวิธีด าเนินโครงการ ตรวจสอบประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนา ขยาย หรือ
ยกเลิกโครงการ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 2.1 จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการให้กับข้าราชการ ที่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการจากองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญกับ            
การเป็นผู้จัดและให้ความรู้ เกี่ ยวกับการประเมินผลโครงการเนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐขาด                  
การประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพขาดข้อมูลที่สามารถน ามาเป็นข้อมูล
ภายหลังการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  2.2 ก าหนดให้กลไกการนิเทศ (Supervision) ร่วมติดตามผลการด าเนินการของ
โครงการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนราชการภายในองค์กร โดยเน้นให้ศึกษานิเทศก์เป็นแกนหลักใน
การติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกับส่วนราชการเจ้าของ ซึ่งการนิเทศต้องเป็นแบบ
กัลยาณมิตร คือ ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นขั้นตอนและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน ร่วมกันสานเสวนา            
โดยมีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกันจัดท ากิจกรรมที่ควรท าด้วยความพร้อมเพรียง            
มีความศรัทธายอมรับนับถือซึ่งกันและกัน   
  2.3 ก าหนดให้มีแนวทางการประเมินผลโครงการในมิติด้านวิชาการให้ชัดเจน           
ในทุก ๆ โครงการ โดยก่อนที่จะอนุมัติโครงการควรมีการก าหนดให้เหมาะสมกับการด าเนินการ           
ในแต่ละโครงการ โดยกระบวนการประเมินโครงการประกอบด้วย  (1) ศึกษาวิเคราะห์โครงการที่           
มุ่งประเมิน (2) ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน  (3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน           
(4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน (5) ออกแบบการประเมิน (6) พัฒนาเครื่องมือเก็บ
และรวบรวมข้อมูล (7) เก็บรวบรวมข้อมูล (8) วิเคราะห์ข้อมูล และ (9) รายงานผลการประเมิน 
 3. การปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านการศึกษาโดยก าหนดให้แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ใน
รูปแบบเดียวกับการแบ่ง เขตปกครองเป็นกลุ่มเขตเพ่ือกระจายอ านาจให้การจัดการศึกษา                    
มีประสิทธิภาพมากขึ้นวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารงานมีความกระชับ มีสายการบังคับ
บัญชาสั้นลง เพ่ือลดล าดับชั้นในการสั่งการให้สั้นลง การประสานงานเป็นลักษณะแบบแนวราบ     
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เน้นการท างานเป็นทีมมากขึ้นบทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีการบริหารงานตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ ในด้านบุคลากรทุกมิติ ด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ ด้านกายภาพของโรงเรียน ซึ่งจะสามารถ
เข้าใจปัญหา และควบคุมปัญหาได้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดจาก เทียนฉาย  กีระนันท์ ที่ระบุว่า 
การจัดองค์กรและโครงสร้างของการจัดระบบการศึกษา โดยเป้าหมาย ให้การศึกษามีเอกภาพใน          
การบริหาร สนองวัตถุประสงค์และบรรลุปรัชญาที่ก าหนดตามกาลเวลา มีประสิทธิภาพสูงใน               
การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรของชาติ” 
 
5.3 ข้อจ ากัดการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ของ                
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ            
O-NET และเพ่ือหาแนวทาง  วิธีการที่จะพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษา
จากคะแนนภาพรวมของรายโรงเรียนเท่านั้น แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคะแนนนักเรียนรายบุคคล           
ที่จะท าให้สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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 อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554.  
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มานพ   เสาะแสวง. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบ 
 คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ส านักงาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาวิชาวิศวกรรม 
 อุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี,  2554. 
ลินจง  มากเพ็ง.“การบริหารการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษากรณี จังหวัดเชียงใหม่.”  
  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แขนงวิชา บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 

 

เรียน  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา 
 เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวสมใจ  ทองงาม  นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
รัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าลังอยู่
ระหว่างการท าสารนิพนธ์เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผล
การทดสอบ O-NET 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุง
ธนใต้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ 
 ความคิดเห็นของทุกท่านมีความส าคัญกับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ
ไม่ไดม้ีการเปิดเผยข้อมูลจากท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้แต่ประการใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง หรือตามความรู้สึกที่แท้จริงในทุก
ข้อค าถาม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 อนึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

                                                                                                
ขอขอบพระคุณอย่างสูง                                                                                                
นางสาวสมใจ   ทองงาม                                                                                                             

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET 

 

ส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักการศึกษา 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักการศึกษา เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

 ตอนที่ 2 ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ  

O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

 ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็น
จริง และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1.  เพศ    1) ชาย    2)  หญิง 

2.  อายุ…………………………….ปี 

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับ 

 1) ปริญญาตรี สาขา /วิชาเอก............................................. .... 

 2) ปริญญาโท สาขา /วิชาเอก...................................... ........... 

 3) อ่ืน ๆ ………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นต่อ
ปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NETของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ค าชี้แจง 

  1. โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจในการจัดการศึกษาของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่านคิดว่าการด าเนินการของส านักการศึกษาด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม มีปัญหาอุปสรรค ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด โดยโปรดท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องรายการที่ตรงกับความคิดของท่าน 

 2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็น ดังนี้ 

         ระดับความคิดเห็น                          คะแนน   

 มากที่สุด  5 

   มาก      4 

   ปานกลาง     3 

   น้อย      2 

   น้อยที่สุด     1 

ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ในการพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

     

2 มีบุคลากรที่มีความรู้สอดคล้องกับภาระงาน      

3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET 

     

4 ประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการทุก
โครงการ 
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ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 ได้รับงบประมาณสอดคล้องกับการน าไป
พัฒนาคะแนน O-NET 

     

6 บริหารงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

     

7 งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด าเนินการ
ในแต่ละโครงการ 

     

8 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 

     

9 บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

     

10 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

11 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

     

12 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ 
เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิทย
ฐานะ 

     

13 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียน 

     

14 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

     

15 มีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน 
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ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

16 หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     

17 ก าหนดนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการศึกษา 

     

18 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และคุณธรรม 

     

19 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

     

20 ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน 

     

21 เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

     

22 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากคนในชุมชน
ในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

23 จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 

     

24 ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัด
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
............................................................................................................................. ...................................
......................................................... .......................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

.“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้” 

นางสาวสมใจ  ทองงาม 

ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักการศึกษา 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET 

………………………………………….. 

ส าหรับผู้บริหาร  สังกัดส านักการศึกษา 

ค าช้ีแจง 

 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 

1) ศึกษาการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครส่งผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET   

 2) เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET                              

 

2. ค าตอบจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบเพ่ือทราบการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัด
การศึกษาโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET                               

 

3. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ....................... 

ต าแหน่ง...................................................................................................................................... ......... 

สังกัด/สถานที่ท างาน...................................................................................................... ..................... 

วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ....................... 

ประสบการณ์การท างาน................................................................... ................................................... 

สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. .................... 

วันที่สัมภาษณ์..........................................................................................เวลา.................................... 

 

ตอนที ่2  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 

1.ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET 
โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 
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3.ส านักการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรบ้าง  

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................... ............................................................................ 

 

4.  ส านักการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรบ้าง 
......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ฝ ายการศึกษา ส านักงานเขต 

 
 

เรียน  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต 

 เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวสมใจ  ทองงาม  นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
รัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังอยู่
ระหว่างการท าสารนิพนธ์เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผล
การทดสอบ O-NET 

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุง
ธนใต้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดฝ่ายการศึกษา ส านักงาน
เขต ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ 

 ความคิดเห็นของทุกท่านมีความส าคัญกับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้แต่ประการใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง หรือตามความรู้สึกที่แท้จริงในทุก
ข้อค าถาม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 อนึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

                                                                                                
ขอขอบพระคุณอย่างสูง                                                                                                
นางสาวสมใจ   ทองงาม                                                                                                            

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จากผลการทดสอบ O-NET 

………………………………………….. 

ส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ฝ่ายการศึกษา  

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับสูงที่สุด และต่ าที่สุดในสาระวิชาวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 

 ตอนที่ 1ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

 ตอนที่ 2 ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

 ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็น
จริง และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1.  เพศ   1) ชาย   2)  หญิง 

2.  อายุ…………………………….ปี 

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับ 

 1) ปริญญาตรี สาขา /วิชาเอก………………….……………………… 

 2) ปริญญาโท สาขา /วิชาเอก...................................................... 

   3) อ่ืน ๆ …………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2 ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นต่อ
ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ค าชี้แจง 

 1. โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจในการจัดการศึกษาของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่านคิดว่าการด าเนินการของส านักการศึกษาด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม มีปัญหาอุปสรรค ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด โดยโปรดท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องรายการที่ตรงกับความคิดของท่าน 

 2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็น ดังนี้ 

          ระดับความคิดเห็น                          คะแนน   

                   มากที่สุด               5 

   มาก      4 

   ปานกลาง     3 

   น้อย      2 

   น้อยที่สุด     1 

 

ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจ
ใน      การพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดู
จากความรู้ความสามารถของบุคลากร 

     

2 มีกระบวนการประสานงานกับส านักงานเขต
อย่างสม่ าเสมอ 

     

3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET 
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ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4 ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้าน
วิชาการทุกโครงการ 

     

5 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ
สอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนนO-NET 

     

6 ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

     

7 สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

     

8 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 

     

9 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ 

     

10 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

11 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพ่ือลา
ศึกษาสอดคล้องกับภาระงาน 

     

12 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท า
วิทยฐานะ 

     

13 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียน 

     

14 ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้กับโรงเรียน 

     

 

16 หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     

17 มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการศึกษา 

     

18 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และคุณธรรม 

     

19 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

     

20 ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน 

     

21 เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

22 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนใน
พ้ืนที่ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

     

23 จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 

     

24 ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัด
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ....................... 

 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้” 

นางสาวสมใจ  ทองงาม 

 

ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

เรียน  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  

 เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวสมใจ  ทองงาม  นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
รัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังอยู่
ระหว่างการท าสารนิพนธ์เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผล
การทดสอบ O-NET 

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุง
ธนใต้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

 ความคิดเห็นของทุกท่านมีความส าคัญกับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้แต่ประการใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง หรือตามความรู้สึกที่แท้จริงในทุก
ข้อค าถาม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 อนึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

                                                                                                
ขอขอบพระคุณอย่างสูง                                                                                                
นางสาวสมใจ   ทองงาม                                                                                                            

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET 

………………………………………….. 

ส าหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับสูงที่สุด และต่ าที่สุดในสาระวิชาวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 

 ตอนที่ 1ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

 ตอนที่ 2 ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยดูจากผลการทดสอบ O-NET
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริง และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1.  เพศ   1) ชาย   2)  หญิง 

2.  อายุ…………………………….ปี 

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับ 

 1) ปริญญาตรี สาขา /วิชาเอก………………….……………………… 

 2) ปริญญาโท สาขา /วิชาเอก................................................ ..... 

   3) อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2ลักษณะการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นต่อปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ  

O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ค าชี้แจง 

  1. โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจในการจัดการศึกษาของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่านคิดว่าการด าเนินการของส านักการศึกษาด าเนินการได้อ ย่าง
เหมาะสม มีปัญหาอุปสรรค ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด โดยโปรดท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องรายการที่ตรงกับความคิดของท่าน 

  2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็น ดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น                          คะแนน   

มากที่สุด     5 

   มาก      4 

   ปานกลาง     3 

   น้อย      2 

   น้อยที่สุด     1 

ข้
ข้อ 

 

รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจใน
การพัฒนาผลการสอบ O-NET โดยดูจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

     

2 มีกระบวนการประสานงานกับโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากผลการทดสอบ O-NET 
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ข้
ข้อ 

 

รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4 ติดตามประเมินผลโครงการ ในมิติด้านวิชาการ
ทุกโครงการ 

     

5 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ
สอดคล้องกับการน าไปพัฒนาคะแนนO-NET 

     

6 ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณที่ได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

     

7 สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมกรณีไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

     

8 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 

     

9 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ 

     

10 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

11 สนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับทุนเพ่ือลาศึกษา
สอดคล้องกับภาระงาน 

     

12 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท า
วิทยฐานะ 

     

13 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน 

     

14 ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้
ข้อ 

 

รายการ 

ภารกิจการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้กับโรงเรียน 

     

16 หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     

17 มีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทาง
การศึกษา 

     

18 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้ เรียนมี
ความรู้และคุณธรรม 

     

19 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง  เช่น  ห้อ งสมุ ด 
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

     

20 ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถผ่านเวทีทางวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การประกวด การแสดงผลงาน 

     

21 เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

22 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชนในพ้ืนที่
ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

23 จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาตามความต้องการของชุมชน 

     

24 ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัด
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้” 

นางสาวสมใจ  ทองงาม 

 

ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET 

………………………………………….. 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา   

ค าชี้แจง 
 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ศึกษาการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครส่งผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET       

 2) เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET                               

 

2. ค าตอบจากการสัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบเพ่ือทราบการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัด
การศึกษาโดยดูจากผลการทดสอบ O-NET                               
 

3. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................... .............. 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... ......................... 

สังกัด/สถานที่ท างาน........................................................................................................................ ... 

วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ....................... 

ประสบการณ์การท างาน........................................................................................................... ........... 

สถานที่สัมภาษณ์................................................................................. ................................................. 

วันที่สัมภาษณ์................................................................................ ..........เวลา.................................... 

 
 

ตอนที ่2  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET  
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 

......................................................................................................................................... .......................

............................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
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3.ท่านคิดว่าบทบาทของส านักการศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบO-
NET ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไรบ้าง  

.................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

4. ท่านคิดว่าส านักการศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ 
O-NET ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................. ...................................................................................................  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวสมใจ  ทองงาม 
วันเดือนปีเกิด วันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2518 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

สังกัด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประสบการณ์ท างาน 2544 – ปัจจุบัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
2542-2543        เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย 
บริษัท กวางไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




