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ช่ือเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก)  
เทศบาลนครสงขลา  จงัหวดัสงขลา 

ผู้วจัิย สนธยา   ส่งศรี  

                 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก)  
วทิยฐานะรองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

ปีท่ีวจิยั 2559 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัและพฒันาฉบบัน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา รูปแบบการบริหาร งานวชิาการ         
เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนครสงขลา  จงัหวดัสงขลา   โดยมีขั้นตอน
การวจิยั   4  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน รูปแบบการบริหาร งานวชิาการ บนพื้นฐาน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนครสงขลา  
จงัหวดัสงขลา   กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กรรมการสภานกัเรียน  เครือข่ายผูป้กครอง และครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  ปี
การศึกษา 2558  และขอ้มูลประกอบการสร้างรูปแบบการบริหาร งานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนให้
มีทกัษะการเรียนรู้ในศ ตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบ  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อย ละ   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์เน้ือหา           
2)  การสร้างรูปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนคร
สงขลา  จงัหวดัสงขลา   โดยผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ
และผูเ้ช่ียวชาญ  3)  การทดลองใชรู้ปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5  (วดัหวั
ป้อมนอก )  เทศบาลนครสงขลา  จงัหวดัสงขลา   กลุ่มตวัอยา่ง  คือผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการสภานกัเรียน  และเครือข่ายผูป้กครอง  โรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัหวัป้อมนอก)  ปีการศึกษา 2559  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า    
5  ระดบั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ  4)  การประเมิน
รูปแบบการบริหาร งานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21              
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนคร
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สงขลา  จงัหวดัสงขลา  โดยผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครสงขลา  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่   

1.  การบริหาร งานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนคร
สงขลา  จงัหวดัสงขลา  ปีการศึกษา  2558  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย   

2.  รูปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  เทศบาลนคร
สงขลา  จงัหวดัสงขลา  ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1)  การบริหารงานวชิาการบนพื้นฐาน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   2)  ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   3)  กระบวนการบริหาร งานวชิาการ บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง   4)  การพฒันาบุคลากร บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   5)  การพฒันา    
การจดัการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันา
นกัเรียนใหมี้ทกัษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

3.  การใช้ รูปแบบการบริหาร งานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  
เทศบาลนครสงขลา  จงัหวดัสงขลา  มีระดบัการปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

4.  การประเมินรูปแบบการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก )  
เทศบาลนครสงขลา  จงัหวดัสงขลา   ผูโ้ดยมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นต่อ ความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ของการด าเนินการ บริหารงานวชิาการเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to develop a model of Academic Administrative for 
Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy of  Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School under the Jurisdiction of Songkhla City 
Municipality, Songkhla Province, which involved four phases:  1) A study of background 
Academic Administrative based on the Philosophy of Sufficiency Economy of  Tessaban 5    
(Wat hua pom nork) School in the 2015 academic year. The sample for the study consisted of 
school administrators, Basic education committee members, student council committees, parents 
network and teachers in the school.  Information on the formation of participative management 
was sought from directors of the model schools.  The instrument used in this phase was                
a questionnaire and the data were analyzed by such statistics as percentage, arithmetic means and 
standard deviations. A semi-structured interview schedule was also utilized and the data were 
analyzed using the content analysis.  2) A construction Model of Academic Administrative for 
Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy of  Tessaban 5 (Wat hua pom nork) was carried out by probing the suitability and 
feasibility of the model by experts in the field.  3) The constructed Model of Academic 
Administrative for Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century based on                 
the Philosophy of Sufficiency Economy of  Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School was tried out 
with the sample, which included deputy directors of the school, basic education committee 
members, representatives of teachers and student council of the school in the 2016 academic year. 
The instrument used in this phase consisted of a 5 scale Liker-type evaluation form and                
a satisfaction measurement form.  The data were analyzed by percentage, arithmetic means, 
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standard deviations and a t-test.  4) An evaluation of Model of Academic Administrative for 
Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy of Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School was examined for suitability and feasibility 
by stakeholders in the schools under the jurisdiction of Songkhla City Municipality. The data 
were analyzed by percentage, arithmetic means and standard deviations.  The findings of           
the study reveal the following. 

1.  Overall, the level of participative management of Thedsaban 5 (Wat Huapom Nork) 
School in the 2010 academic year is low. 

2.  Model of Academic Administrative for Developing Students’ Learning Skill in     
the 21st Century based on the Philosophy of Sufficiency Economy of Tessaban 5 (Wat hua pom 
nork) School consists mainly of 3 components : academic administrative, scope of academic 
administrative of the school and academic administrative procedures of the school, Human 
resources development, development of learning process based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy all of which are probed for suitability and feasibility, and the overall results of            
the suitability and feasibility are high. 

3.  The overall practical level of Model of Academic Administrative for Developing 
Students’ Learning Skill in the 21st Century based on the Philosophy of Sufficiency Economy of 
Tessaban 5 (Wat hua pom nork) School is high. 

4.  As for the evaluation of the model, stakeholders show a high level of opinions with  
regard to the suitability and usefulness of the model, thus enhancing school, personnel and 
student development. 


