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ABSTRACT
This research aimed to 1) develop school administration indicators to promote
student thinking skills in schools under the Secondary Educational Service Area Office 23, 2)
examine the goodness-of-fit between the developed structural model and the empirical data.
The research conduction was divided into 2 phases. Phase 1 was the drafting and developing of
school administration indicators to promote student thinking skills, as well as conceptual
framework building, by an analysis of relevant literatures and research. Phase 2 was the
examination of construct validity of the drafted model with the empirical data collected from a
sample group of 400 school directors and teachers. The data was analyzed using SPSS and the
LISREL software. The tool used in data collection was a5-level rating scale questionnaire with an
index of item-objective congruence (IOC) between 0.60 - 1.00, and the total reliability value
according to Cronbach’s coefficient alpha at 0.977.
The study found that:
1) The school administration indicators for student thinking skills promotion in
schools under the Secondary Educational Service Area Office 23 comprised of 5 major
components, 14 sub-components, and 77 indicators included 11 indicators of the roles of school
directors, 23 indicators of curriculum development, 23 indicators of learning process
development, 8 indicators for academic personnel development and 12 indicators for the
development of school learning environment.
2) The developed structural model of school administration indicators to promote
student thinking skills was consistent with the empirical data, with chi-square value at 38.90, the
degrees of freedom (df) at 39, P-value at 0.475, goodness-of-fit index (GFI) at 0.99, adjusted
goodness-of-fit index (AGFI) at 0.96, and RMSEA at 0.000, which was in accordance with the
author’s hypothesis.
Keywords : indicator development, school administration, thinking skills
บทนา
สังคมโลกในปัจจุบันถือเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Information
and Technology Society) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดารงชีวิตของคนในสังคม และก่อให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการพัฒนาประเทศนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือการใช้
ทรัพยากร แต่ทว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของคนเป็นสาคัญ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องจาเป็นในการสร้าง
สมรรถนะของประชากรให้มีศักยภาพ สามารถดารงชีพได้อย่างเป็นสุขในสังคมและเป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนา
ประเทศให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขที่ยั้งยืน (พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, 2551 : 1)
การพัฒนาคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุ ก
ฝ่ายในสังคมต้องให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะในด้านทักษะการคิด ดังพระบรม
145

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ราโชวาทกล่าวไว้ว่า “การคิดนั้นอาจคิดได้หลายอย่างจะคิดให้วัฒนะคือคิดแล้วทาให้เจริญงอกงามก็ได้จะคิดให้
หายนะคือคิดแล้วทาให้พินาศฉิบหายก็ได้ การคิดให้เจริญจึงต้องมีหลักอาศัยหมายความว่าเมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้อง
ตั้งใจให้มั่นคงในความเป็นกลางไม่ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่งอย่างใดครอบงาให้มีแต่ความจริงใจตรงตามเหตุตามผลที่
ถูกแท้และเป็นธรรม” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (การคิดและการ
ตัดสินใจ, 2551) ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้เตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง ทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์ จากการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทั้ งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
เทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิ ด สร้า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานการผลิต และการบริ โภคที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
ขณะเดียวกันยังจาเป็นต้องบริหารภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ปัจจัยที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่องที่กล่าวมาจึงต้อง
มุ่งเน้นไปที่การพัฒ นาศักยภาพของคนเป็นประเด็นหลัก โดยเน้นการพัฒ นาศักยภาพในด้านการคิด ทั้งการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดมีเหตุและผล เพื่อให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้อ งถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและ
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ (สศช, 2555 : คานา)
จากการจัดการศึกษาของไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร จาก
การจัดอันดับการศึกษาของไทย หลายๆ สถาบันโดยเฉพาะสถาบันต่างประเทศประเมินว่า การศึกษาไทยมีแนวโน้ม
ลดต่าลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ ไม่ต้องไปเทียบเคียงระดับโลก หรือระดับเอเชีย แค่ในระดับอาเซียนด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่าไทย
สามารถไต่เพดานในระดับ 1 ถึง 5 ได้หรือไม่ นอกจากนี้จากการจัดอันดับการศึกษาของไทยของ สถาบัน IMD
(International Institute for management Development) พบว่า การศึกษาของไทยอยู่ลาดับ 47 จากทั้งหมด
58 ประเทศ ที่เข้ารับการประเมิน (มติชนรายวัน 4 สิงหาคม 2556) การจัดอันดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยโลก (Universities 21) ด้านคุณภาพการศึกษา จาก 48 ประเทศ พบว่า ไทยอยู่ลาดับ 41
และล าดั บที่ 8 ของอาเซียน ส่วนสิงคโปร์ได้อั นดั บ 1 ของเอเชีย และล าดั บที่ 11 จาก 48 ประเทศถ้ าดู ผลการ
ประเมินนานาชาติของไทยของการประเมิน PISA ซึ่งประเมินศักยภาพ และการใช้ความรู้ ทักษะที่เรียนในชีวิตจริง
ได้มากน้อยเพียงใดประเมิน 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าไทยอยู่ลาดับ 50 จาก 65
ประเทศทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น พอจะมองเห็นได้ว่าการศึกษาไทยอยู่ในช่วงตกต่า อย่างไรก็ตามการปฏิรูปหลักสูตร
คงไม่ใช่โจทย์สุดท้ายของการศึกษาไทย ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น การปฏิรูปครู ปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปวิธีการ
สอน ปฏิรูปเทคโนโลยี เป็นต้น แต่ที่ขาดไม่ได้ คือการเตรียมคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 2556) ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เปิ ด เผยผลส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน เรื่ อ ง “คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย” ส ารวจระหว่ า งวั น ที่ 17–18
พฤษภาคม 2556 จากประชาชนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปทั่วประเทศทุกภูมิภาค พบว่าร้อยละ 42.86 เห็นว่า คุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแย่ลง เพราะเด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เน้นท่องจา
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูที่สอนไม่มีคุณภาพ ไม่เอาใจใส่หรือสอนไม่เต็มที่ เด็กติดเทคโนโลยีและไม่ใส่ใจการ
เรีย น ขณะที่ ร้อ ยละ 41.74 เห็ น ว่า ดี ขึ้น เพราะทุ กวั น นี้ มี สื่ อ การเรีย นการสอนที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น มี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน มีหลักสูตรที่เข้มข้น และตัวเด็กมีการแข่งขัน กันสูงทาให้เด็กหันมาเอาใจใส่กับ
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การเรียนมากขึ้น และร้อยละ 10.69 ระบุว่า เท่าเดิม เพราะยังมุ่งเน้นแต่หลักสูตรการสอนที่มีเนื้อหาด้านวิชาการ
มากกว่าเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ขาดการพัฒนาบุคลากรครูและนโยบายของรัฐที่ไม่ต่อเนื่อง (นิด้าโพล, 2556)
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสาคัญที่สุดในการทาหน้าที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (2) ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจัด กระบวนการเรีย นรู้ ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น (สมศ , 2547 : 13–14 )
รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่กาหนดให้การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้น
จะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดและกาหนดไว้เป็นสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้วยเพราะ
ถือว่าเป็นทักษะที่จะนาไปสู่การสร้างความรู้และการนาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนาทักษะการคิดลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
การจัดทาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งผู้ที่มีบทบาทโดยตรงกับภารกิจดังกล่าว คือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การปฏิรูปการเรียนรู้สาเร็จ (นิยม ถิระเวช, 2554 : 5) ผู้บริหารโรงเรียน
จะเป็นบุคคลสาคัญที่สุด (Arthur C. Perry, 2007 : 389 ) ที่จะทาให้โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ประสบความสาเร็จ
หรือล้มเหลว เปรียบเสมือนเฟืองใหญ่เคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อย เฟืองตัวเล็กอื่นๆ ก็จะเคลื่อนตัวตามอย่างรวดเร็ว ใน
เรื่องการพัฒนาการคิดให้กับนักเรียนถ้าผู้บริหารเห็นความสาคัญและกาหนดนโยบาย ให้การสนับสนุนก็จะสาเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนว่า
ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ให้ ค วามส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น มี วิ สั ย ทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ย
กระบวนการคิด สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายผลการพัฒนาการคิดไป
อย่างกว้างขวาง (สพฐ, 2544 : 13 )
โกลดิ้ง (Clinton Golding, 2005 : 32) กล่าวว่าสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคานึงในการพัฒนา
ทักษะการคิด คือต้องกาหนดให้ การพัฒนาทักษะการคิดเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจนเซ่น
(Eric Jensen, 2007 : 8) ได้เสนอแนวทางการวางนโยบายการบริหารเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ว่าจะต้องเน้นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่ไม่ใช้อานาจ และพรพิไล เลิศวิชาและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงความสาคัญในการ
ส่งเสริมทักษะการคิดว่า โรงเรียนต้องพยายามจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งหลายรูปแบบและหลายวิธีการ เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน การใช้สื่อต้องเป็นสื่อที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เช่น การพานักเรียน
ออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรียน ได้มีโอกาสสัมผัสจริง
จากแนวคิดดังกล่าวจึงสรุปได้ ว่า ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาถือเป็ นบุ คคลสาคัญ อย่างยิ่งในการส่ งเสริม
สนั บ สนุ น และบริห ารจั ด การให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยให้ ค วามร่ วมมื อ และ
ดาเนิน การพัฒ นานั กเรียนให้ มีความสามารถด้านการคิด คิดได้ คิ ดเป็ น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด อย่างมี
วิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามมุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะ
การคิดของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับ ปรุง (พ.ศ. 2552–2559) พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 รวมถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ได้กาหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
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มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานตัวบ่ งชี้และเกณฑ์พิ จารณาเพื่ อการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554–2558) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐาน
ที่ 5 ที่ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่ามีสติสมเหตุสมผล
ซึ่งไม่ได้ระบุตัวบ่งชี้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษาอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานดังกล่าว
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ตัวบ่งชี้ (Indicator) นับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญที่
จะใช้บอกว่าทิศทางหรือการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในเรื่องการคิดได้ดาเนินการถึงระดับใด บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในระดั บ ใด การที่ ส ถานศึ ก ษามี ตั ว บ่ ง ชี้ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถก าหนดนโยบายหรื อ
วัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ช่วยลดความซ้าซ้อนในการทางานใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากภายในและภายนอก ดังนั้น
ผู้วิจัยมองเห็นว่าปัญหาของผู้เรียนในโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ขาดทักษะการคิด
เป็นปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2. เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ของตัวบ่ง ชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีการดาเนินการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 การดาเนินงานในระยะนี้ผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน โดยค้นคว้าเอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ แล้วนาข้อมูลมาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิ ด การวิจัย ซึ่งผลที่ได้จ ากการศึ กษาเอกสาร งานวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ ง น ามาใช้ เป็ นข้ อมู ลในการกาหนด
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
2. การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาองค์ประกอบหลักและ
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องค์ประกอบย่อยมาสังเคราะห์หาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ซึ่งการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินงานในระยะนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ซึ่งมีจานวนโรงเรียนในสังกัดทั้ งสิ้น 45 โรงเรียน เป็นผู้ บริหารสถานศึกษา และครูผู้ป ฎิบัติ การสอนในโรงเรีย น
จานวน 2,669 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 89 คน และครูผู้ปฎิบัติการสอน
จานวน 311 คน ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจานวน
400 คน ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์โดยสถิติวิเคราะห์ข้ อมูลขั้นสูง คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA ) จึงจาเป็นต้องกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับ
สถิติ ซึ่งนักวิจัยและนักสถิติหลายท่านได้ให้แนวทางสาหรับการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างจานวนกลุ่มตัวอย่างกับ
จานวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ตามแนวคิดของ Gold (1980อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) ส่วน Hair และคณะ
(1988 อ้างใน สมคิด สร้อยน้า, 2547) กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบควรใช้ กลุ่มตัวอย่างขนาด 100 หน่วย
เป็นอย่างน้อย ส่วน Comrey & Lee (1992) เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับ คือ จานวน 50 ถือว่าแย่มาก (very
poor) จานวน 100 คนถือว่าไม่มี (poor) จานวน 200 คนถือว่าพอใช้ได้ (fair) จานวน 300 คนถือว่าดี (good)
จานวน 500 คน ถือว่าดีมาก (Excellent) แต่เมื่อใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์ 20 :
1 ตามแนวคิดของ Gold ดังกล่าวงานวิจัยเรื่องนี้มีจานวนพารามิเตอร์ 19 พารามิเตอร์ จะทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 380 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งถือว่าไม่ต่ากว่าเกณฑ์และเป็นไปตามที่
นักวิจัยและนักสถิติได้ให้แนวทางไว้ อันจะทาให้การวิเคราะห์องค์ประกอบมีความแม่นยาและสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น (พิมผกา ธรรมสิทธิ์ , 2552) อีกทั้งสอดคล้องกับทัศนะของ Bollan (1980 อ้างใน นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) เสนอแนะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมีการพิจารณาควบคู่กับจานวนพารามิเตอร์อิสระที่
ต้ อ งการประมาณค่ า วิธี ก ารได้ ม าซึ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คนดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น
(stratified random sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 จานวน 1 ฉบับประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน ขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อ
คาถาม ตามลาดับขององค์ประกอบที่ศึกษาดังนี้
2.1 องค์ประกอบหลักด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1.1 องค์ประกอบย่อยด้านการกาหนดทิศทางและนโยบาย
2.1.2 องค์ประกอบย่อยด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2.2.1 องค์ประกอบย่อยด้านวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
2.2.2 องค์ประกอบย่อยด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
2.2.3 องค์ประกอบย่อยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2.4 องค์ประกอบย่อยด้านการวัดและประเมินผล
2.3. องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.3.1. องค์ประกอบย่อยด้านการวางแผนและการกาหนดทิศทาง
2.3.2. องค์ประกอบย่อยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.3.3. องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพครูและนักเรียนในการจัดการ
2.3.4. องค์ประกอบย่อยด้านการประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน
2.4. องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
2.4.1. องค์ประกอบย่อยด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
2.4.2. องค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาครูผู้สอนสู่การส่งเสริม
2.5. องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.5.1. องค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
2.5.2. องค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีรายละเอียดการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาค้ นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่
ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนและตัวบ่งชี้ทางการศึกษาแล้วกาหนดกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
3.2 นาข้อมูลที่ได้จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาร่างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 แล้วนาเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ความ
ครอบคลุ ม ขององค์ ป ระกอบของตั ว บ่ งชี้ ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมในด้ า นการใช้ ภ าษา ความเรี ย บร้ อ ยและน า
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
3.3 น าร่ า งแบบสอบถามที่ แ ก้ ไขและปรั บ ปรุ งตามข้ อ เสนอแนะของที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือ (สุวิมล ติร
กานันท์, 2550) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence / IOC) ของความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC = 0.50ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย/เนื้อหาที่มุ่งวัด (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2549; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2549 ;สุวิมล ติรกานันท์, 2550) ซึ่งค่า
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ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence / IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC
= 0.60 – 1.00
3.4 นาร่างแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่อยู่ในระดับเหมาะสม ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อคาถามก่อนนาไปเก็บข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในขั้นตอนต่อไป
3.5 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฎิบัติการ
สอน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้มีประสบการณ์สอนในกลุ่มสหวิทยาเขตและโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อของแบบสอบถาม (r) โดยใช้ค่า Item Total Correlation ถ้าค่า Item Total Correlation เป็นบวก
แสดงว่ามีอ านาจจาแนกและวัดในสิ่งเดี ยวกั บแบบสอบถามทั้งฉบับ ค่า Item Total Correlation เข้าใกล้ศูน ย์
แสดงว่ า ข้ อ นี้ ไ ม่ มี อ านาจ าแนก ถ้ า ค่ า Item Total Correlation เป็ น ลบแสดงว่ า คะแนนจากข้ อ นี้ แ ละจาก
แบบสอบถามไม่สอดคล้องกัน (Crocker and Algina, อ้างถึงใน วันทนี สาธุกานนท์ , 2541 : 49) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิท ธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่งค่าสัมประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) มีค่ามากกว่า 0.70
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลาดับขั้น ดังนี้
4.1.1 แบบสอบถามในส่ ว นที่ เป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิ เคราะห์ โ ดยการหา
ค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบ
4.1.2 แบบสอบถามในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับผลการตอบของ
กลุ่มตัวอย่างตรวจให้คะแนนหลังตรวจให้คะแนนแล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกับการแปลผลที่กาหนด ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
4.1.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี
ของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation (r)) (กั ล วั ฒ น์ มั ญ ชะสิ ง ห์ , 2011 เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://kalawat.esu.ac.th/) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดง
ความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน
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4.2 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบและตัวแปรต่างๆ ของโมเดลว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้
4.2.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความ
กลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแคว์ มีค่าต่ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
4.2.2 ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น (Goodness-of-fit Index: GFI) ซึ่ งเป็ น อั ต ราส่ ว นของผลต่ า ง
ระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่ อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า
GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
4.2.3 ดัชนี วัด ความกลมกลืนที่ ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of- fit Index: AGFI) ซึ่งนา GFI มา
ปรับแก้ โดยคานึงถึงขนาดของค่า (df) ซึ่งรวมทั้งจานวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่
0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)
4.2.4 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ ค่ า พารามิ เ ตอร์ (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) เป็ น ค่ าที่ บ่ งบอกถึ งความไม่ กลมกลืน ของโมเดลที่ ส ร้างซึ่ ง ค่า RMSEA ต่ากว่า 0.05
แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
4.3 นาผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่ งชี้ที่แสดงว่ามีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สาหรับองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อย (Farrell, A. M., & Rudd, J. M., 2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สาหรับตัวบ่งชี้ (Tacq,1997 อ้าง
ถึงใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549)
4.4 การกาหนดน้ าหนักตั วบ่ งชี้และรวมตัวบ่งชี้จากการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงประจักษ์จะได้ตั วบ่ งชี้ย่อ ย
หลังจากนั้น นามากาหนดน้ าหนั กตัวบ่ งชี้และทาการรวมตั วบ่ งชี้ การกาหนดน้ าหนั กกระทาโดยการสร้างสเกล
องค์ประกอบ ซึ่งคานวณได้จากผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบกั บคะแนนมาตรฐาน (Standard
Score) ของตัวบ่งชี้
ผลการวิจัย
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
จานวนทั้งหมดที่ส่งไป ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานความเหมาะสมของผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23มีดังนี้
1. ค่าสถิติพื้นฐานความเหมาะสมของผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
1.1 ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นัก เรีย น ในโรงเรียนสังกัด สางานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 23 องค์ป ระกอบหลัก ด้ านบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงลาดับจากมากไปหา
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น้อยดังนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.02, S.D. = 0.519) และการกาหนดทิศทางและ
นโยบาย (  = 3.99, S.D. = 0.569) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.508) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องค์ประกอบหลัก การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.00, S.D. = 0.481) การวัดและประเมินผลหลักสูตรด้านการคิด (  =
3.98, S.D. = 0.508) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ (  = 3.94, S.D.=0.531) และการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
(  =3.93, S.D. = 0.544) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.96, S.D.= 0.466) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
1.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นั ก เรี ย น ในโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 23 องค์ ป ระกอบหลั ก การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน (  = 4.05, S.D.= 0.517) การวางแผนและกาหนดทิศทาง (  =
3.99, S.D.= 0.550) การประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน (  = 3.98, S.D.=0.562) และคุณภาพครูและนักเรียนใน
การจัดการเรียนรู้ (  = 3.95, S.D.= 0.497) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.99, S.D. = 0.482) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุ กตัวมี
ค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเขตสานักงานพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 23 องค์ประกอบหลัก การพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การพัฒนาครูผู้สอนสู่การส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (  = 3.94, S.D.= 0.531) และการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร (  = 3.92, S.D.= 0.618) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก การพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.93, S.D. = 0.529) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว
มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
1.5 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 องค์ประกอบหลัก การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (  = 4.04, S.D.= 0.512) และการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา (  = 3.93, S.D.= 0.586) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99, S.D. = 0.517) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ทุก
ตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้า งของโมเดลตัวบ่งชี้ การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปตามขั้นตอน
การวิเคราะห์ ได้ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์การสร้างสเกลองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งก่ อน
การวิเคราะห์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ทั้ง 77 ตัวบ่งชี้ พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในแต่ละ
โมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (p <.01) ทุกค่า สรุปได้ว่าโมเดลมีความเหมาะสมที่จะ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อ นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยสาคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 77 ตัวบ่งชี้ เป็น
ตัวบ่ งชี้ที่ สาคั ญ ขององค์ป ระกอบการบริห ารสถานศึก ษาที่ส่งเสริมทั กษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2.2 การวิเคราะห์การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นการพัฒนาจากสเกลองค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์ (Chi-Square : 2) มีค่าเท่ากับ 38.90 ไม่มีนัยสาคัญ ค่า df เท่ากับ 39 เมื่อพิจารณาค่า 2/df มีค่าเท่ากับ
0.997 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ต่ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ
0.99 ค่าดั ชนีวัดระดับ ความกลมกลืนที่ ปรับ แก้แล้ว (AGFI) มี ค่าเท่ ากั บ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่ อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 (Chi-square = 38.90df = 39 ค่า P = 0.4745 ค่า GFI = 0.99
ค่า AGFI = 0.96 ค่า RMSEA = 0.000) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่าตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คือ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 เพื่อคัดสรรกาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา และการพั ฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
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บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน รวมถึงผู้วิจัยได้ดาเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน เช่น การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วนาข้อมูลมาร่างตัวบ่งชี้สร้างแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 23 ถึ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ เมื่ อ ได้ รั บ
แบบสอบถามกลั บ คื น มา ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ ห าความตรงเชิ งเนื้ อ หา ได้ ค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยทุกตัวมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แล้วผู้วิจัยทาสอบถามถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติการสอนเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งปรากฏว่าแบบสอบถามโดยภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.977 จึงถือว่าตัวบ่งชี้ใช้ได้ทุกตัว
2. ผลการวิเคราะห์โมเดลตั วบ่งชี้ก ารบริหารสถานศึก ษาที่ ส่งเสริมทั กษะการคิ ดของนั กเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่าโมเดลตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์และมีนัยสาคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบหลักของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
คือ 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4)
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม ทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังนั้น องค์ประกอบหลักของ
การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบหลักจึงประกอบด้วยตัวบ่งชี้รวมการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ทั้ง 77 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ ประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับ ที่ สองของตัวบ่ งชี้ การบริห ารสถานศึก ษาที่
ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ทั้ง 5
องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.94 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 และด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา มีน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ตามลาดับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติการสอน
ได้ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นอันดับแรกซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียนควรคานึงถึงผู้เรียนสามารถเลือกทาโครงการที่ตนเอง
สนใจ มองเห็นคุณค่า มีความรับผิดชอบที่จะทางานให้บรรลุผลสาเร็จด้วยตนเอง นักเรียนมีโอกาสพูด อธิบาย
ความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้อย่างอิสระ ซื่อตรง และเปิดเผย เป็นการพัฒนาความสามารถในการทาความ
เข้าใจกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรู้ได้มากขึ้นเป็นลาดับ ให้
ความสาคัญของผู้ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์เดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผยและจริงใจ
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และนาความคิดที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองได้ตามต้องการ มีโอกาสใช้เครื่องมื อต่างๆ ที่ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนามาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในการแสดงความคิดและสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ตามต้องการ ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเหมาะสมจากผู้ที่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างดี ไม่มีการบังคับให้ทาตาม
คาแนะนาโดยไม่ได้คิดเองหรือปล่อยให้แก้ปัญ หาด้วยตนเองนานจนเกินไปจนเกิดความรู้สึกท้อถอย ได้รับการ
ส่งเสริมให้ประเมินความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ มีการบันทึกผลงานและกระบวนการเรียนรู้ไว้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้วิเคราะห์ตนเองอย่างเป็นระบบ ได้รับการสนับสนุนให้เชื่อมโยงสิ่งที่กาลังสารวจ ทดลองเข้ากับสิ่งที่ เรียนรู้
มาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความหมายของสิ่งที่กาลังเรียนได้สะดวกขึ้น ให้การยอมรับความคิดแปลกใหม่
ที่ผุดขึ้น ด้วยพลังของเทคโนโลยีทันสมัย ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการค้นหาข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดและทางาน
ร่วมกับคนอื่นๆ และใช้สิ่งสร้างต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามความต้องการ ข้อจากัด
ในการเรี ย นรู้ มี น้ อ ยลง(สุ ชิน เพ็ ชรั ก ษ์ , 2544 : 250 – 252) สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 3) ได้กาหนดแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒ นาทักษะการคิด
และได้ปฏิบัติงานด้วยเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งมีสาระสาคัญ คือ 1) การจัดการเรียนรู้เน้นความสาคัญที่ผู้เรียน ให้
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ 2) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิด การ
วิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น 3) ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
สนุกกับการเรียนรู้ ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยามิตร 4) ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนรู้
ทั้งระบบ 5) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้มาเป็นผู้รับฟัง ผู้เสนอแนะ ผู้ร่วมเรียนรู้ เป็นที่
ปรึกษา ผู้สร้างโอกาส สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
บทบาทมากที่สุด 6) ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่ งที่
ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 7) ถือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ 8) ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบเยอร์ (1997 : 303), ลูกัส (2008, : 11), เคน และคณะ (2008 : 13), เจนเซ่น
(2007 : 7), บีทตี้ (2003 : 141), กับ เกรโกรีและแชปแมน, วอลช์และซัทเทส (2004 : 21), สตริพลิงก์ (1999 : 4748), ลิปแมน (2003 : 31), ทองสุข รวยสูงเนิน (2549 : 1), เฉลิม ฟักอ่อน (2549 : 3), พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 :
98 ) เป็นต้น
2.2 ตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 77 ตัวบ่งชี้ ที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 77 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กาหนด
ดังนั้น จึงสามารถเป็นตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ตั ว บ่ งชี้ ที่ พ บว่ า ตั ว บ่ งชี้ ทั้ ง 77 ตั ว บ่ งชี้ มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factors
Loading) เกิ น 0.30 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย ที่ ส ามารถวั ด
องค์ ป ระกอบหลักได้ เนื่ องจากตั วแปรมี ความคลาดเคลื่อนน้ อย โดยพิ จารณาจากผลการวิเคราะห์ในส่วนของ
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณาและรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2549) มีความ
สอดคล้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าซึ่งมีข้ออภิป รายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ตามลาดับในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้

156

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

องค์ประกอบหลัก ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าน้าหนักองค์ประกอบหลักของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อย 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสาคัญทางสถิติ อภิปรายผลดังนี้
1) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการกาหนดทิศทางและนโยบายผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบ
ย่ อ ยมี ค่ า น้ าหนั ก สู งกว่ า 0.30 ทุ ก ตั ว บ่ งชี้ โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า น้ าหนั ก มากไปหาน้ อ ย ดั งนี้ จั ด ให้ มี แ ผนพั ฒ นา
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนเพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (0.56) กาหนด
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาและมีแผนยุทธศาสตร์ใน การปฏิรูปการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.54) การจัดตั้งหน่วยงานมอบหมายงานมอบอานาจหน้าที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จัดช่องทางการสื่อสารและสายการบังคับบัญชาตลอดจนประสานการทางานของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ของนักเรียน (0.53) กาหนดวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนจัดกิจกรรมในการบริหารต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.50) เป็นผู้นาในการบริหารคุณภาพโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจลง
มือทาและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการคิดและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ (0.50) ทั้งนี้เนืองจากการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผู้บริหารจะต้องมีการกาหนดทิศทางและนโยบายเพื่อ ซึ่งถือ
เป็ น แนวทางด าเนิ น การที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Dye, 1981) สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (สมหวัง พิธยานุวัฒน์ ,
2543 : 10 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู) ได้กาหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ คือ
หน้าที่ในการกาหนดวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนจัดกิจกรรมในการบริหารต่างๆ เพื่อให้โรงเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นผู้นาในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสร้างขวัญกาลังใจและความสุขในการทางานให้กับบุคลากรในโรงเรียน สร้างความร่วมมือรวม
สติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อการบริหารจัดหาทรัพยากรควบคุมกากับติดตามบุคลากรรวมถึงใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ แคทซ์ (Katz, 1974 : 55-62) ได้อธิบาย
ถึงทักษะด้านความคิดรวบยอดหรือทักษะเชิงมโนมติว่าเป็นความสามารถในการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรรู้
และเข้าใจหน้าที่ต่างๆ ขององค์กรและความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์กรอื่นรวมทั้งที่เกี่ยวพันกับธุรกิจอุตสาหกรรม
ชุมชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของชาติหากสิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะคาดการณ์เพื่อวางแผนที่
จะรับหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันเกี่ ยวกับสวัสดิภาพขององค์กรในฐานะที่ตนเป็นผู้นาทักษะด้านนี้จึงเป็นผลรวม
ของทักษะด้านเทคนิคและด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นการกระทา
และในการบริหารงานจะมีกิจกรรมที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านความคิดรวบยอดเป็นอย่างมากคือการตั ดสินใจ
การกาหนดนโยบายการวางแผนการประสานงานการแก้ปัญหาและการขจัดความขัดแย้ง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิจิตร (ธีระกุล) วรุตบางกุล และสุพิชญาธีระกุล (2538 : 8); สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543 : 82–84); บุญ
ทิวา บุญยะปรภัศร (2537 : 42-45); กรมวิชาการ (2543 : 76); สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543
: 67); กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 27) เป็นต้น
2) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าทุก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ ส่งเสริมและการ
พัฒนาจัดทาหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.53) บริหารจัดการให้เอื้ออานวยความสะดวกครูผสู้ อนมี
เสรีภาพในการคิดและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.44) ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.42) สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
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ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.40) จัดให้มีระบบนิเทศภายในช่วยเหลือครูในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรีย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (0.38) และส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน (0.37) ทั้ งนี้
เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ การเรียนรู้สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รบั ความรู้และความสามารถจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษารวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศภายในเพี่อนิเทศกากับติดตามการใช้
หลักสูตรอย่างมีระบบ ให้มีการประเมินการนาหลักสูตรไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ทั น สมั ยสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้เรียนชุม ชนและท้ อ งถิ่น (Katz, 1974 : 55-62) สอดคล้อ งกั บ กรม
วิชาการ (2543 : 76) ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นผู้นาในการปฏิรูปการเรียนรู้นาโรงเรียนไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญามีบทบาทดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ 2) กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาและมีแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิ รูป การเรีย นรู้ต ามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 3) ปรั บ ปรุงการบริห ารให้
เอื้ออานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนมีเสรีภาพในการคิดพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทาการวิจัยชั้นเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในระหว่างเพื่อนครูการทางานเป็นทีมผนึกกาลังระหว่างกลุ่มวิชาพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตาม
หลักสูตร 4) พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด
สามารถใช้โลกเป็นห้องเรียน 5) จัดให้มีระบบนิเทศภายในช่วยเหลือครูในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 27) ได้กาหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนา
จัดทาหลักสูตรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันจัดการ
เรียนการสอนสนับสนุนให้มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิจิตร (ธีระกุล) วรุตบางกุลและสุพิชญา ธีระกุล (2538, หน้า 8); สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543
: 82–84); บุญทิวา บุญยะปรภัศร (2537 : 42-45); สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 67) เป็น
ต้น
องค์ประกอบหลัก การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั ก ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 4
องค์ประกอบย่อย 23 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
อภิปรายผลดังนี้
1) ค่ า น้ าหนั ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยการวิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า ทุ ก
องค์ ป ระกอบย่อ ยมีค่ าน้าหนั กสูงกว่า 0.30 ทุก ตัวบ่ งชี้ โดยเรียงลาดับ ค่าน้ าหนั กมากไปหาน้อ ยดังนี้ มี เอกสาร
ประกอบหลักสูตรที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.53) แต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบ
การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.51) มีการจัดโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียนและ
ตารางที่เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะการคิดและเหมาะสมกับผู้เรียน (0.50) มีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนที่ชัดเจน (0.49) มีการประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงให้คณะ
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิด (0.49) มีหลักสูตรเสริมหรือ
หลักสูตรเพิ่ มเติ มที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน (0.48) มีการศึกษา
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วิเคราะห์รายละเอียดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.45) และการ
พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดควรมุ่งเน้นด้านทักษะมากกว่าความรู้ไม่แยกสาระออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่เป็น
แบบองค์รวม (0.41) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนนั้นผู้บริหารควรมีการ
พัฒ นาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครูและโรงเรียนต้องจัดหลักสูตรเติมเต็มเพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒ นาตนเองทั้งด้านทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพราะการจัดหลักสูตรกิจกรรมที่เหมือนกันให้กับ
นักเรียนทุกคนในชั้นเดียวกัน เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย บางคนถูกปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป ที่
เหมาะสมกับ ความสามารถ ดังนั้นหลักสูตรควรมีแนวทางพั ฒ นาผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายได้หลายๆ แนวทาง ตาม
ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรียนที่ แตกต่ างกัน ผู้เรีย นเป็ น ผู้ เลือ กเส้ นทางสู่เป้ าหมายแห่ ง
ความสาเร็จด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้แนะนาและสนับสนุน (ดวงกมล สินเพ็ง , 2551 : 15) สอดคล้องกับ อีริคสัน
(2007 : 14) กล่าวว่าในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการคิด รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน จะต้องจัด
ขึ้นอย่างกลมกลืนระหว่างข้อเท็จจริง และลาดับความจริงรวบยอดของการคิด ที่จาเป็นต่อการพัฒนาสติปัญญา ที่มี
การทางานที่ซับซ้อนของสมองผ่านเซลล์สมอง ซึ่งถูกจัดแบ่งไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติการของสมอง
ซึ่งนักการศึกษาต้องรับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ
พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 99) ได้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในการ
พัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 1) มีการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของนักเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) มีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการคิดของ
นักเรียนที่ชัดเจน 3) มีการจัดโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียนและตารางที่เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะการคิดและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 4) มีเอกสารประกอบหลักสูตรที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
5) แต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน 6) มีการติดตามประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 7) มีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเพิ่มเติม
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผูเ้ รียน 8) มีการประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงให้คณะ
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรที่ ส่งเสริมทักษะการคิด 9) มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมทักษะการคิดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เซล (2005 : 1–2);
วิลค์ส (2005 : 2), สานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 131-135) เป็นต้น
2) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ทุกองค์ประกอบย่อย
มีค่าน้าหนั กสูงกว่า 0.30 ทุก ตัวบ่งชี้ โดยเรีย งลาดับ ค่าน้าหนั กมากไปหาน้อ ย ดั งนี้ วิเคราะห์องค์ป ระกอบของ
คาอธิบายรายวิชานาคาอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิ ดของนักเรียน (0.58) ระบุ
ประเภทของการคิด ซึ่งจะต้องบูรณาการไว้ในจุดประสงค์ปลายทางในหน่วยการเรียนรู้ (0.53) ระบุเหตุผล และ
รูปแบบทักษะการคิดที่ปฏิบัติได้จริง (0.52) วัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับความสนใจซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากการ
สอบเพื่อเลื่อนชั้น (0.49) จัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยมี
การบูรณาการด้านการคิด (0.44) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนผู้บริหาร
สถานศึกษามีส่วนสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ให้กับครูผู้ปฏิบัติ การสอน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนควรมีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน โดยมีการบูรณาการการคิดมีการจัดโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียนและตารางที่เอื้อต่อการส่งเสริม
ทักษะการคิดและเหมาะสมกับผู้เรียน (สานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2548 :
131-135) สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546 : 1-2) ได้ให้ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการจัดการ
159

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

เรียนรู้เป็นแผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการใช้ สื่อการเรียนรู้
หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จากคาอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งยึดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ที่กาหนด อันสอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสอดคล้องกับ
ดวงกมล สินเพ็ง (2551 : 15); อีริคสัน (2007 : 14); วิลค์ส (2005 : 2); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 99) เป็นต้น
3) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ทุกองค์ประกอบย่อย
มีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (0.55) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ครูต้องให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง (0.54) การสร้างบรรยากาศหรือ
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ ดยการปฏิบัติจริง (0.49) ครูมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการคิดทา
ความเข้าใจสิ่งต่างๆ (0.48) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ (0.48)
สร้างภาวะที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้หรือคับข้องใจบ้าง ผู้เรีย นจะหาคาตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากความข้อง
ใจ และเกิดความสุขขึ้นจากการได้เรียนรู้ เมื่อพบคาตอบ ด้วยตนเอง (0.48) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาที่
ส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรีย นผู้ บ ริ ห ารมี ส่ วนส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ในหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาการจัดการเรียนรูเ้ ปรียบเสมือนเครือ่ งมือที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู้ขึ้น
การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความสาเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีของผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จักเลื อกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อ
การเรียนของผู้เรียน ดังนี้ คือ 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 2) เกิดทักษะหรือมี
ความชานาญใน เนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 3) เกิดทัศนคติที่ดีต่อ สิ่งที่เรียน 4) สามารถนาความรู้ที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 5) สามารถนาความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ (อุษา คงทอง และคณะ,
2553, หน้า 3) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล สินเพ็ง (2551 : 15), อีริคสัน (2007 : 14), วิลค์ส (2005 :
2), เซล (2005 : 1 – 2), พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 99) เป็นต้น
4) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยวัดและประเมินผลหลักสูตรด้านการคิด ผลการวิจัยพบว่า ทุก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมิน (0.55) นาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (0.49) วิธีการและเครื่องมือสอดคล้องกัน
(0.48) การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และประเมินตามสภาพจริง (0.39) ทั้งนี้เนื่องจาก การ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดเพราะสถานศึกษาในฐานะผู้รบั ผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดทาระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อกาหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติร่วมกัน อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการ
ดาเนินงานและสร้าง ความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณ ภาพตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 4) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวง
กมล สินเพ็ง (2551 : 15); อีริคสัน (2007 : 14); วิลค์ส (2005 : 2); เซล (2005 : 1–2); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 :
99) เป็นต้น
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องค์ประกอบหลัก การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ค่าน้าหนักองค์ประกอบหลักของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อย 23 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสาคัญ ทางสถิติ อภิปรายผล
ดังนี้
1) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการวางแผนและกาหนดทิศทาง ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบ
ย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้มีระบุ
ขั้นตอนวิธีการหรือรูปแบบ การสอนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระและระดับชั้น
(0.58) มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน (0.54) วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด โดยการกาหนด
เรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์สาคัญ ที่ จะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิด (0.49)
วางแผนการสอน ควรเขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.48) ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนนั้นผู้บริหารควรเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยครูต้องมีการวางแผนและการกาหนดทิศทางก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของ
ครู ผู้ ส อน ท าให้ ผู้ ส อนทราบล่ ว งหน้ าว่ า จะสอนอะไร เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใด สอนอย่ างใด ใช้ สื่ อ อะไร และวั ด ผล
ประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผน การสอนอย่างถูกต้องตามหลักการ
ย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ทาให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็น
การสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ
ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทาและหลั กการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพื่อส่งผลให้การ
เรียนการสอนดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (เขียน วันทนียตระกูล , 2551) และ
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ สุชิน เพ็ ชรักษ์ (2544 : 250–252); เบเยอร์ (1997 : 303); ส านั กงานเลขาธิก ารสภา
การศึกษากระทรวงศึ กษาธิการ (2550 : 3); ลูกั ส (2008 : 11); เจนเซ่น (2007 : 7); กั บ เกรโกรี และแชปแมน
(2006 : 120); ทองสุข รวยสูงเนิน (2549 : 1); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 98) เป็นต้น
2) ค่ า น้ าหนั ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน ผลการวิ จั ย พบว่ า ทุ ก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้เรียนสามารถ
เลือกทาโครงการที่ตนเองสนใจ มองเห็นคุณค่า มีความรับผิดชอบที่จะทางานให้บรรลุผลสาเร็จด้วยตนเอง (0.54)
นักเรียนมีโอกาสใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้รั บการออกแบบและพัฒนามาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในการแสดงความคิด
และสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ตามต้องการ (0.53) นักเรียนมีโอกาสพูด อธิบาย ความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้
อย่างอิสระ ซื่อตรง และเปิดเผย (0.51) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์
การสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น (0.47) ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ (0.47) ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับ
การเรียนรู้ ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็น กัลยามิตร (0.41) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับกระบวนการจักการเรียนการสอน
ของครู โดยให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาโดยใช้คาถามเพื่อกระตุ้ นให้ผู้เรียนได้คิด
ซึ่งการเสริมสร้างทักษะการคิดด้วยคาถามที่ดี นอกจากจะช่วยฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะการคิดแล้วยังช่วยให้เด็กเรียนรู้
อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่ออีกด้วย ซึ่งแนวทางการตั้งคาถามที่เป็นที่นิยมคือ กระบวนการตั้งคาถาม 6 ขั้น ตามแนวคิด
ของบลูม เป็นการตั้งคาถามที่พัฒนาทักษะการคิดจากง่ายสุดไปสู่ความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้นดังนี้ ขั้นที่
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1 ความรู้–ความจา : เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ–การอธิบาย : ทาไมสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดขึ้น ขั้นที่
3 การประยุกต์ใช้–การถ่ายโอน : ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทานายว่า ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ – การพิจารณา : มีกี่องค์ประกอบที่
นาเสนอ ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ – การรวมกัน : เปลี่ยนเรื่องแล้วไปเขียนเป็นเรื่องใหม่ ขั้นที่ 6 ประเมินผล – การ
จัดลาดับ : จัดลาดับการแก้ปัญ หา ในระดับความรู้ ความจา ความเข้าใจ และการนาไปใช้เป็นเรื่ องการคิดเป็ น
รูปธรรม ส่วนการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การประเมินผล ต้องใช้ความคิดที่เป็นนามธรรมเข้ามาช่วย ซึ่งครู
สามารถมองเห็นความแตกต่างของความคิดของผู้เรียนในระดับที่ง่ายสุดไปสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้น (เกรโกรี และ
แชปแมน, 2006 : 120) สอดคล้องกับ วอลช์ และซัทเทส (2004 : 21) เชื่อว่าคาถามเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูจะต้องใช้เวลาในการเตรียมคาถาม ครูจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของคาถามที่จะช่วยให้
นักเรียนได้สร้างความคิดรวบยอดใหม่ๆ ดังนั้นครูจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของคาถามการคิด
และการเรียนรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับ สตริพลิงก์ (1999 : 47-48) กล่าวว่า นักการศึ กษาและนักเรีย น
สามารถใช้คาถามในการเข้าถึงระดับ ของความรู้และทักษะการคิด คาถามปลายเปิดและปลายปิดก็สามารถให้
คาตอบทั้งที่ถูกและที่ผิด ซึ่งการใช้คาถามช่วยส่งเสริมทัก ษะการคิดที่แตกต่างกันออกไป อาทิการคิดระดับสูงและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นคาถามที่ครูสร้างขึ้นมาจะต้องมีเป้าหมายมากกว่าการได้ความรู้หรือความเข้าใจที่
มากกว่าคาตอบที่ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ และไม่ใช่เป็นการบังคับคาตอบที่ครูต้องการ ดังนั้นคาถามจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะ
การคิดในระดับที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544 : 250–252); สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 3); เบเยอร์ (1997 : 303); ลูกัส (2008 : 11); เคน และคณะ (2008 :
13); บีทตี้ (2003 : 141); ลิปแมน (2003 : 31); กัฟฟี่ย์ (2009), คอสต้า (Costa 2007 : 4-5), ทองสุข รวยสูงเนิน
(2549 : 1); เฉลิม ฟักอ่อน (2549 : 3); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 98) เป็นต้น
3) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยคุณภาพครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าทุก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดอบรมและ
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นจุดประสงค์และเนื้อหาของการเรียนทั้งหมด และอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
วิธีการเรียนรู้และต้องทาที่หลากหลายรวมถึงการจบหลักสูตรและเนื้อหานี้ (0.54) ส่งเสริมให้ประเมินความก้าวหน้า
ของตนเองอยู่เสมอ มีการบันทึกผลงานและกระบวนการเรียนรู้ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วิเคราะห์ตนเองอย่างเป็น
ระบบ (0.53) นากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่
การเรียนรู้ (0.52) ดาเนินการสอนโดยการลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทางานร่วมกับผู้เรียน โดยอานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น (0.50) วางแผนการสอนว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้อง
สามารถกาหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา
โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (0.47) พัฒนาคุณภาพครูด้านความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบที่กาหนด (0.45) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด นักเรียนทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบอยู่ในระดับดีทุกมิติการประเมิน ทุกชั้น
ทุกระยะการทดสอบ (0.43) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนผู้บริหารสถาน
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการกับทางด้านคุณภาพของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูเ้ พราะกระบวนการ
จัด การเรี ย นรู้ ข องครู เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นการที่ ค รู จ ะจั ด การเรี ย นรู้ ก ารสอนที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนนั้น ครูจะต้องมีองค์ความรู้ที่จาเป็นและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
จัด การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่า งๆ ที่ อยู่ในชั้น เรียน นอกจากนี้ แล้วกระบวนการที่ค รู
นามาใช้ยังขึ้นอยู่กับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ครูยึดเป็นหลัก ซึ่งทาให้ครูแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการ
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สอนและเป็นสิ่งที่กาหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย (วารสารวิชาการ, 2550) และสอดคล้องกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 3); เบเยอร์ (1997 : 303); ลูกัส (2008 : 11); เจน
เซ่น (2007 : 7); ทองสุข รวยสูงเนิน (2549 : 1) เป็นต้น
4) ค่ า น้ าหนั ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยการประเมิ น ผลและเผยแพร่ ผ ลงาน ผลการวิ จั ย พบว่ า ทุ ก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีการจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถทางความคิดโดยใช้เวลานอกเวลาเรียน (0.56) ศึกษาวัตถุประสงค์ของ
การประเมินเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้นจึงใช้วิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ (0.55)
ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน (0.53) บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบเรียนนั้นมีความสาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไปปรับปรุง
ต่อไป (0.52) วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (0.51) และจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีและ
แบบบั น ทึ ก ข้ อมู ล สถานศึ ก ษา (0.51) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการประเมิ น ผลเป็ น กระบวนการส าคัญ ที่ มี ส่ วนเสริม สร้า ง
ความสาเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผล
จาเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมากลับมีเหตุการณ์ที่ทาให้ดูเหมือนการสอนกับ
การประเมินผลเป็นคนละส่วน แยกจากกัน การประเมินผลน่าจะเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนแต่กลับกลายเป็น
เครื่องมือตัดสินหรือตีตราความโง่ ความฉลาด สร้างความกดดันและเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของการเรียนรู้ถูกตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับผลงานความสาเร็จ
หรือพัฒนาการที่มีขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในบางครั้งก็ไม่ได้กระทาอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริง เพราะครูมักจะเคยชิน กับ
การใช้เครื่องมือวัดเพียงอย่างเดียว คือ การใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจากัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางด้าน
เจตพิสัย และทักษะพิสัย ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แล้วก็มีความจาเป็นที่จะต้ อง
ปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ด้วยให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับกันว่า แนวคิดในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เฉลิม ฟักอ่อน (2549, หน้า 3); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551 : 98); ทองสุข รวยสูงเนิน (2549 : 1)
เป็นต้น
องค์ประกอบหลัก การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั ก ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 2
องค์ป ระกอบย่อย 8 ตั วบ่ งชี้ มีค่าน้าหนั กองค์ป ระกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
อภิปรายผล ดังนี้
1) ค่ าน้ าหนั ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยการวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า ทุ ก
องค์ ป ระกอบย่ อ ยมี ค่ า น้ าหนั ก สู ง กว่ า 0.30 ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า น้ าหนั ก มากไปหาน้ อ ยดั ง นี้
กระบวนการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานจะต้องเป็นการพัฒนาที่จะต้องนาไปใช้ (0.66) วางแผนพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานใน
ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิด (0.56) สร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวของหัวหน้ากลุ่มงาน ที่จะศึกษาร่วมกัน ร่วมปฏิบัติ มีการเรียนรู้และแบ่งปันผลที่ได้ (0.52) ทั้งนี้
เนื่องจากการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนเพื่อใช้เป็น
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เครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ เพราะได้มีการศึกษาสภาพเดิมในปัจจุบันแล้วกาหนดสภาพใหม่ใน
อนาคต ซึ่งได้แก่การตั้งวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย แล้วหาลู่ทางที่จะทาให้สาเร็จตามที่มุ่งหวัง นักวางแผนมีหน้าที่
จัดทารายละเอียดของงานจัดลาดับความสาคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรจะเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ
พิจารณาการวางแผนเป็นศูนย์กลางประสานงานเช่น ในการจัดการศึกษาเราสามารถใช้การวางแผนเพื่อประสานงาน
การศึกษาทุกระดับและทุกสาขาให้สอดคล้องกันได้ทาให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพราะการวางแผนเป็นการคิดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด
การวางแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพื่ อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 132);
แมคคาร์ทนี และชราร์ก (1990 : 529-543); อารี พันธ์มณี (2547 : 107-108), อุดม นาคบุตร (2550 : บทคัดย่อ),
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548 : 131-135) เป็นต้น
2) ค่ าน้ าหนั ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยการพั ฒ นาครูผู้ ส อนสู่ ก ารส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรี ย น
ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อย
ดังนี้ การพัฒนาผู้บริหารและครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากวิทยากร (0.55) นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารและครูและ
การจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ที่เป็น
ระบบ (0.50) ติดตาม/ประเมินผลการพัฒนาผู้บริหารและครู การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน (0.49) จัดทา
แผนพัฒนาผู้บริหารและครูโดยเน้นการส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.45) และครูและผู้บริหารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ภายในสถานศึกษา เรียนรู้นอกสถานศึกษา เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้จากภายนอกใน
รูปแบบต่างๆ องค์ความรู้ในตัวบุคคลในสถานศึกษา (0.43) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาครูผู้สอนของผู้บริหารบริหารจะ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการร่วมมือกันทางานเกิดจากการเสริมพลังความรู้ความสามารถจากแรงงานทุกระดับ ตั้งแต่
แรงงานไร้ฝีมือแรงงานฝีมือปานกลาง แรงงานชานาญงาน แรงงานเทคนิคและแรงงานวิชาชีพ ความบกพร่องใน
คุณ ภาพของแรงงานเพี ยงส่วนเดียวอาจส่งผลต่อคุณ ภาพผลผลิตและประสิทธิภ าพของงานได้ ตัวอย่างเช่น ถ้า
ผู้บริหารการศึกษาที่บกพร่องในคุณภาพ (ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มโนทัศน์เกี่ยวกับงาน) กาหนดให้ครูอาจารย์
ประจารายวิชาภาษาอังกฤษ ไปปฏิบัติการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งครูผู้นั้นไม่เคยศึกษาอบรมมาก่อน
อาจส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและอาจสร้างเจตคติที่ผิดพลาดบางประการแก่ผู้เรียนรุ่นนั้นได้กรณี ดังกล่าว
อาจประเมินได้ว่าบุคลากรขององค์การที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา และครูอาจารย์ (ธีรวุฒิ ประ
ทุมนพรัตน, 2531 : 4; อ้างถึงใน Betts, 1977) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 132);
จอยส์ และเชาว์เออร์ส (2002 : 4); สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 65-66); บรูออกช์ (2005 :
24-25); บริดจ์ส์ (1997 : 268); แมคคาร์ทนี และชราร์ก (1990 : 529-543); อุดม นาคบุตร (2550 : บทคัดย่อ);
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548 : 131-135) เป็นต้น
องค์ประกอบหลัก การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ค่า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั ก ของการพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ ของสถานศึ ก ษา ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย 2
องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
อภิปรายผล ดังนี้
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1) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าทุก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน (0.55) มีการจัดหรือตกแต่งห้องสมุดให้น่าสนใจเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกเพื่อจูงใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
(0.47) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ งเสริ ม การอ่ า นทุ ก ระดั บ ชั้ น อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ( 0.44)
สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การเรีย นรู้ จ ะต้ อ งเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ มากกว่ า เน้ น ครู ห รือ เนื้ อ หาเป็ น ส าคั ญ (0.43) จั ด ให้ มี
บรรยากาศและแหล่ งเรี ย นรู้ ภ ายในโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรี ย น (0.42) จั ด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศประชาธิปไตยที่ส่งเสริมการแสดงออกและมีระเบียบ วินัย เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรี ยน (0.42) และมีการวางแผนงานและโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
สถานศึกษา (0.42) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจาเป็นต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ แหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เรือนเพาะชา สวนหย่อม ห้องจ
ริย ศึก ษา ห้ องวิท ยาศาสตร์ห้ องพลศึ กษา ห้ อ งพยาบาล ห้ องครัว เป็ น ต้ น แหล่งการเรีย นรู้ที่ ก ล่าวมานี้ มีอ ยู่ใน
สถานศึกษาตามปกติ อยู่แล้ว หากผู้บ ริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้เหล่านี้ให้ เป็ นระบบ วาง
แผนการใช้แหล่งการเรียนรู้จัดตั้ งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่ง
การเรียนรู้รวมทั้งแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของครูใน
ฐานะผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้จะทาให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2550 : 1); ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 131-135); ฮินเกล (2005 : 767); ฮันท์ และเซนีย์ (2005 : 37); เมคเกอร์ และนีลสัน
(1996 : 23); สถานบั น ส่ งเสริม อั จ ฉริ ย ภาพและนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ (2009); พรศั ก ดิ์ สุ จริ ต รัก ษ์ (2551 : 99)
เป็นต้น
2) ค่าน้าหนักขององค์ประกอบย่อยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าทุก
องค์ประกอบย่อยมีค่าน้าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับค่าน้าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ การวางแผน
และกาหนดแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.57) การนาผล
การประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ของนักเรียน (0.57) มีการติดตาม ประเมินและสรุปผลการใช้แหล่งเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.56) มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอก
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (0.54) และมีการจัดสถานที่ภายนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด (0.53) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเป็นการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสู่การเรียนการสอน เป็นการนาคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกัน
มา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบ
แผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนและ
เป็นการส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ,
2556) และสอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 1); ฮันท์ และเซนีย์ (2005, หน้า 37); เมค
เกอร์ และนีลสัน (1996 : 23); สถานบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (2009); พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
(2551 : 99) เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทุกตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 5
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดตัว
บ่งชี้ สามารถนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็น
คู่มือในการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ
ของทักษะการคิดของนักเรียนให้สูงขึ้น และสามารถนาวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมตามวิธีการนี้ไปใช้ในการพัฒนาตัว
บ่งชี้ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้อย่างเป็นผลดี
2. จากผลการวิจัยนี้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สามารถนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา อีกทั้งสามารถใช้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถติดตามการประเมินผลการนาไปใช้เป็นระยะ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
3. จากผลการวิจัยองค์ประกอบที่สาคัญที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมากเป็นอับแรกคือการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู้ ฉะนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้ ค วามส าคั ญ ในด้ านการพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ ใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒ นารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทั กษะการคิดของนัก เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในระดับต่างๆ
2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนใน
ระดับต่างๆ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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