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ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
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อามร มุตวงศ. (2552). การศึกษาแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. สารนิพนธ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : อาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน.
การวิจัยครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางของแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ของกลุมโรงเรียน
พนัสนิคม 2 โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะครู ผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 62 ขอ สถิตทิ ี่ใชในการ
วิเคราะห คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( μ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน( σ )
ผลการวิจัยพบวา
1. การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่มีตอการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติแต
ละแบบ พบวา
- การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย มีระดับการดําเนินงาน
มาก ( μ =3.93)
- การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีระดับการดําเนินงานมาก ( μ =3.90, 3.74, 3.61)
2. สวนการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 มีแนวทางที่ได
จากการศึกษาวิจัยดังนี้
- แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนํา
ความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
ควรมีแนวทางในการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีโดยเนนการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัตติ ามหลักธรรม
เบื้องตน มีเมตตากรุณา เอือ้ เฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม ประหยัดและภูมิใจในความเปน
ไทย มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให

กวางขวาง โดยนํามาใชเปนหลักในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนใหทั่วถึง และควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน สอดแทรก
การจัดกิจกรรมและการรักการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม
- แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธใหทวั่ ถึงเกีย่ วกับความ
ตองการในการขอความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากบางคนไมใหความรวมมือกับ
โรงเรียนเพราะคิดวาการบริหาร และการสอนนั้นเปนอํานาจของครู จึงทําใหผูปกครองหรือ
บุคคลในชุมชนบางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเทาที่ควร และควรมีแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการ
สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม โดยใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
นักเรียนรวมบริหารอยางเปนระบบ สรางโอกาสใหครู ผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แสดง
ความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร การจัดการศึกษา จัดหาแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย และสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
- แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ควรมีแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในจัดสรรบุคลากรตามความตองการ เพื่อใหตรงกับ
สาขาวิชา เนื่องจากครูแตละคนมีความถนัดในสาระการเรียนรูในชั้นที่รับผิดชอบแตกตางกัน
เมื่อครูปวยไปราชการ ไปเขารับการอบรมสัมมนา นักเรียนไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําลง จึงทําใหคุณภาพนักเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย
ควรมีการพัฒนาครูตนแบบ ครูมืออาชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทดลองโครงการ
ครูพิเศษหมุนเวียนกันสอนและมีการใหคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีการพิจารณาความดีความชอบ
ที่เหมาะสม หรือสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในการจัดทําผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ มีการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนโดย
ใหมีขอมูลที่ทนั ตอการใชงาน มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศ และ
จัดสรรงบประมาณดานวัสดุครุภัณฑในการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ มี
การจัดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน มีการสรางขวัญและกําลังใจ
แกบคุ ลากรโรงเรียนขนาดเล็ก และควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านธุรการ การเงิน และพัสดุ ควรมีการพัฒนาผูบริหารและ
ครูผูสอนโรงเรียนใหมีศักยภาพในการบริหาร การจัดเรียนการสอน และมีการประกันคุณภาพ
ใหสามารถดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดี ในการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพความคุมคา ควรมีแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี โดยการระดม
ทรัพยากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนในสังกัด เพื่อนํามาจัดสรรให
โรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับสภาพ
จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางการ

จัดสรรงบประมาณและครุภัณฑที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพความขาดแคลนของโรงเรียน
ขนาดเล็กเปนสําคัญ เชน การจัดสรรคอมพิวเตอร
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The purposes of this research were to examine and present the
operational guidelines toward the Best Practices in the administration of small-sized
schools of Panatnikhom Schools under the Office of Chonburi Educational Area 2. The
study group consisted of 25 teachers, 5 educational administrators and 45 basic
school committee members, selected by using the purposive sampling technique. The
tools used for collecting data consisted of a focus group discussion and a 5-rating
scale questionnaire with 62 questions. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The following conclusions were drawn.
1. The opinions of teachers, educational administrators, basic school committee
members toward the operations of the best practice in the administration of the smallsized schools of Panatnikhom Schools Area 2 under the Office of Chonburi Educational
Area 2 were at the high level. With regard to individual aspects, the results were as
follows.
- The operations toward the best practice in the educational reform policy
emphasizing the administration approaches of morality-led knowledge, sufficiency
economy, reconciliation, peaceful mean, and democratic ways were at the high level
( μ = 3.93).
- The operations toward the best practice in the efficient management of
resources, basic educational management and participation, and quality and standard
development of all grade levels were at the high level ( μ = 3.90, 3.74, and 3.61
respectively).
2. The operational guidelines toward the best practice in the administration of
the small-sized schools of Panatnikhom Schools under the Office of Chonburi
Educational Area 2 were as follow.
- The operations toward the best practice in the educational reform policy
emphasizing the administration approaches of morality-led knowledge, sufficiency
economy, reconciliation, peaceful mean, and democratic ways should focus on

implanting in students the moral and desired values, e.g. discipline, responsibility,
practicing the basic doctrine, being kind, pitiful, charitable, sacrificing, economy, proud
to be Thai; applying the sufficiency economy principles to broaden educational
opportunities and develop local communities and schools; developing the integrated
curricula promoting the democracy behaviors of the students including learning
aspiration raising activities which emphasize the moral, harmony and wisdom aspects.
- The guidelines regarding the co-operation and participation in educational
management were implementing public relations on the requests for co-operative
development of schools and education. This was due to some people misunderstanding
that all administration and teachings were under the authority and the responsibility of
the administrators and teachers. There should be good practice models promoting the
systematic co-operations of teachers, educational administrators and basic school
committee members so that they can take part in building school curricula, acquiring
educational and learning sources, and promoting the students learning from local
learning resources and wisdoms.
- The guild lines of the quality and standard development of all grade levels
were best practice in allocation personnel according to the needs and subjects. This is
due to individual teachers have different subject expertise in the subject substances
they teach. When teachers were sick, going for official tasks, or attending seminars, the
students would have less care, making their academic achievement lower and their
quality not in accordance with the targets. There should be development of prototype or
high performance teachers for the small-sized schools; project development for
circulations of teachers in the small-sized schools with suitable salary; appropriate
rewards and promotion; promotion teachers in the career paths in terms of building
academic works as the teachers in medium- and large-sized schools; management of
school information systems with up-to-date information for work; development and
training the teachers’ knowledge about IT and computer software; allocation of budget
for the acquisition of sufficient information technology equipment; organization of
appropriate structure for the small-sized schools; building morale and incentives of the
small-sized schools personnel; and application of software packages to alleviate the
tasks such as general affairs, monetary, and durable articles.
- The guild lines for the efficient management of resources were mobilizing
existing educational resources, media, materials and equipment in the educational
service areas or schools to subsidize the small-sized schools; allocating budgets in

accordance with real situations of the small-sized schools as well as fund raising to
support the schools; having appropriate guidelines for allocation of equipment taking
into account the lacking conditions of the small-sized schools, e.g. the allocation of
computers.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหใหการชวยเหลือและไดรับความกรุณา
อยางยิ่งจาก อาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารย ดร.สมชาย
เทพแสง และอาจารย ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย ที่ไดกรุณาเปนคณะกรรมการสอบสารนิ พนธ ให
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจแกไข ปรับปรุงขอบกพรองตางๆ พรอมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนที่
ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยความเรียบรอยทุกประการ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยาง
สูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย ผอ. ปราณี หนูขาว และนายบุญจันทร
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แกไขแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ผศ. ดร. วีระ สุภากิจ ที่ชวยอนุเคราะหตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษใหความถูกตอง
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ในการตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง
คุณคาและประโยชนอันพึงมีสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณ ปู จํานงค มุตวงศ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การศึกษาเปนรากฐานที่สาํ คัญในการสรางความเจริญกาวหนาทั้งในปจจุบันและอนาคต
ซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ การศึกษาสามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ของสังคมได เนื่องจากการศึกษา
เปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหคนไดรับการพัฒนาตนเองและสงผลตอคุณภาพของคน (นิพนธ
สําแดงเดช. 2548: 4) จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจกั คิด วิเคราะห
รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง พึ่งตนเองได และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
ประเทศไทยจึงไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพทุ ธศักราช 2540
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการเปนรูปธรรมมากขึ้น (วิชัย ปาละศักดิ์. 2546: บทนํา) จากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนการกระจายอํานาจไปสู
สถานศึกษา สงผลใหการบริหารงานภายในองคกรเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการกําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2))
ตองจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกัน ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง ตอเนื่องและมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา
10) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และเชื่อ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด(มาตรา 22) มีการกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ใหความ
สําคัญกับผูเรียนเปนหลัก(พิธาน พื้นทอง. 2548: บทนํา)
การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณแบบ เปนคนดีมีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี
พลัง และมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่ง
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิง
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ดังบทบัญญัตใิ นมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษากระจายอํานาจการบริหาร
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และการจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (รุง แกวแดง. 2546: 13-15 อางถึงใน นที
แกวสีขาว. 2547: 6)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเปนหนวยงานที่รบั ผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสถานศึกษากระจายอยูทั่วประเทศตามหมูบาน และใน
ชุมชนชุมชนตาง ๆ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ตามสภาพความหนาแนนของ
ประชากร ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการอยูขณะนี้จึงเปน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยใหทุกคนมีความเสมอภาค และเทาเทียม
กันทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความรู
ความสามารถ และทักษะในแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและศักดิศ์ รี มีการพัฒนาตนเองและมีบทบาทรวม
ในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม (เกียรติศักดิ์ วงครักไทย. 2548: บทนํา)
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด 32,879
โรงเรียน ซึ่งจากผลการดําเนินงานพบวามีสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คนลงมา มีอยู
ถึงจํานวน 10,877 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปญ
 หาดานคุณภาพต่ํา เนื่องจากขาดความพรอมดานปจจัย ไดแก บุคลากรครูไม
เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ ในการเรียน
การสอนโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2547: 1)
โรงเรียนขนาดเล็กจึงเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบ ริหารการศึกษาในทุก
ยุคทุกสมัย กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตอดีตที่ผานมา
อยางตอเนื่อง เมื่อพบวาอัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดับ ไดสงผลใหจํานวน
ประชากรในวัยประถมศึกษา (6–12 ป) ลดลง ซึ่งพบวา ในชวงป 2545 - 2549 ลดลงจาก
5,792,636 คน ในป 2545 เปน 5,505,594 คน ในป 2549 ซึ่งลดลงถึง 287,042 คน คิดเปน
รอยละ 4.96 ภายในระยะเวลา 5 ป ประกอบกับอัตราการยายของประชากรจากชนบทเขาสู
เมืองเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนที่เปนตัวปอนใหแกโรงเรียนประถมศึกษาที่
กระจายอยูทั่วประเทศถึง 30,000 กวาโรงเรียน จึงลดลงตามลําดับ ดวยความตระหนักวาการที่
มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารอัตรากําลังครู ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการมาตรการที่
ยุบรวม และรวมโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง ในชวงป 2536 ถึงป 2546 สามารถยุบ
โรงเรียนได 2,288 แหง แตมาตรการ การยุบและรวมโรงเรียนก็ยังไมใชเปนแนวทางแกไข
ปญหาที่จะประสบความสําเร็จ ชุมชนสวนใหญจะตอตานไมยอมใหยุบโรงเรียน เนื่องจาก
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เกรงวาลูกหลานจะตองเดินทางไกลจากบาน และการมีโรงเรียนในชุมชนไดกลายเปนสัญลักษณ
ของความเจริญของชุมชน
ในป 2549 มีโรงเรียน ที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน ถึง 12,828 โรงเรียน หรือรอยละ
39.73 ของโรงเรียนทั้งหมด 32,288 โรงเรียน มีนักเรียน 931,574 คน และครู 58,655 คน ซึ่งมี
อัตราเฉลี่ยครู 1 คนตอนักเรียน 16 คน โดยประมาณ แมวาโรงเรียนแตละแหง จะไดรับ
งบประมาณเพื่อดําเนินการเรียนการสอนอยางจํากัดคือ 1,100 บาทตอคน และในปการศึกษา
2550 ไดรับเพิ่มจากรัฐบาลอีกหัวละ 500 บาท ซึ่งรวมแลว เปนเงินประมาณ 80,000 บาท
สําหรับโรงเรียนขนาด 50 คน และประมาณ 160,000 บาท สําหรับโรงเรียนขนาด 100 คน แต
เมื่อรวมกับเงินเดือนของครูผูสอนแลว โรงเรียนขนาดเล็กจะมีคาใชจา ยเมื่อรวมเงินเดือนครูแลว
ประมาณ หัวละ 25,600 บาทตอป สูงกวาโรงเรียนขนาดกลางทีม่ ีคาใชจายตอหัวเมื่อรวม
เงินเดือนครู 13,600 บาท
เมื่อวิเคราะหคุณภาพทางการศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กที่รองรับนักเรียนที่มาจาก
พื้นฐานครอบครัวที่ยากจนมีขอเสียเปรียบหลายประการ จากการประเมินมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก(นักเรียนต่ํากวา 300 คน) ที่ผานการประเมิน จํานวน 22,866 แหง มีจํานวนโรงเรียน
691 แหง (รอยละ 2) อยูในระดับปรับปรุง โรงเรียน 15,528 แหง (รอยละ 67.91) อยูในระดับ
พอใช และโรงเรียน 6,847 แหง (รอยละ 29.94) อยูในระดับดี ซึ่งระดับปรับปรุงและระดับพอใช
ดังกลาวถือวาไมผานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบ
ขอมูลที่สอดคลองกัน คือ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกชวงชั้น และในทุกพื้นที่มีคาเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูต า่ํ กวานักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ และยังมี
นักเรียนในสัดสวนทีต่ องปรับปรุงสูงกวาในทุกชวงชั้น
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตอง
ดําเนินการแกไขโดยเนนที่โรงเรียนขนาดเล็ก เพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กชวยเหลือตัวเองไมได
แตมีความผูกพันกับชุมชน เปนสถาบันของชุมชน และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการจัด
การศึกษา ที่ใหความสําคัญของคนในชนบทไดรับการศึกษา ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งให
ชุมชน (จุฑารัตน คชรัตน. 2549: 3) จากปญหาของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศัย โพธารามิก จึงไดใหนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสใหแกนักเรียนดอย
โอกาส และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึ้น โดยการหลอมรวมการใชทรัพยากร
รวมกันในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับโรงเรียนขนาดใหญ
(เกียรติศักดิ์ วงครักไทย. 2548: 2)
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการศึกษาธิการ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสะอาน ไดกําหนด
นโยบายและวางกรอบมาตรการเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลดานสังคม
โดยเฉพาะ ดานการศึกษาที่มีการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรูกําหนด
เปนนโยบายและเปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหนึ่งใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกประชากรวัยเรียนใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานจึงไดกําหนดการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวเปน
6 กลยุทธ คือ กลยุทธคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
กลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางกวางขวางและทั่วถึง กลยุทธพฒ
ั นาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลยุทธกระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา และกลยุทธเรงรัดพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในการนี้ไดจัดทําผลผลิต จํานวน 5 ผลผลิต คือผูจบ
การศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการไดรับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จากกลยุทธพฒ
ั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอก ภายในปการศึกษา 2550 โดยใหมีกิจกรรมสําคัญที่เปน
จุดเนน กลยุทธ 5 กิจกรรม คือ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเขาสูมาตรฐาน เปนการเรงปรับปรุง
เปนระบบพอใช และพัฒนาโรงเรียนระดับดี พอใช และดีใหเขาสูร ะดับดีและดีมาก แสวงหา
ทางยกระดับคุณภาพของนักเรียน ตอยอดและขยายผลหลักการพัฒนาสมอง พัฒนาความเทา
เทียมทางการศึกษากลุมเฉพาะทาง ประเมินความกาวหนาของการเรียนการสอนและยกเครื่อง
ระบบพัฒนาบุคลากรกิจกรรมดังกลาวจะสงผลผลผลิตทางการศึกษาตอนักเรียนที่จะไดรับการ
พัฒนาเปนมนุษยท่สี มบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุขตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนไมเกิน 120 คน โรงเรียนขนาดเล็กเปนโรงเรียนที่สภาพปญหาหลาย
ดาน โดยเฉพาะดานบุคลากร ซึ่งสงผลตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาและ
การบริหารจัดการที่ดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงจัดใหมีการศึกษา สงเสริม
สนับสนุน เพือ่ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จบชวงชัน้ ไดแก ชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 และ 6 โดยใชเครื่องมือ
จากสํานักงานทดสอบทางการศึกษา ในทีน่ ี้จะนําเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ใน 4 วิชาดังนี้
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

คาคะแนนเฉลีย่
52.20
47.28
46.30
38.50

สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
6.63
7.64
7.15
7.61

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. รอบที่ 1 (2544 – 2548)
สมศ. ไดประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในระหวาง ป 2544 – 2548 ปรากฏผล
การประเมิน ดังนี้
1. ระดับดี
จํานวน 15 โรงเรียน
2. ระดับพอใช จํานวน 26 โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงไดทําการสํารวจสภาพปญหาของโรงเรียน
ขนาดเล็กจากการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ของโรงเรียน ไดผลการสํารวจมีดังนี้
1. ดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา เนื่องจากขาดความพรอมดาน
บุคลากร สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ เทคโนโลยี เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนนอย ครู
ขาดความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูชํารุดทรุดโทรมใชการไมได ขาดแคลนหนังสือแบบเรียน
หองปฏิบัติการตาง ๆ
2. ดานงบประมาณ มีไมเพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณใชจํานวนนักเรียน
เปนเกณฑในการจัดสรร งบประมาณจึงไมเพียงพอกับคาใชจายเพือ่ บริการขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน เชน คาสาธารณูปโภค คาวัสดุสาํ นักงาน เปนตน โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนที่มีความ
พรอม จึงไดรับการชวยเหลือจากชุมชนมากกวาโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนที่ไมมีความพรอมหรือ
อยูในชนบททีม่ ีประชากรรายไดต่ํา
3. ดานบุคลากร มีครูไมครบชัน้ ไมครบตามวิชา ครูไมมีความชํานาญในการสอนบาง
วิชาซึ่งเปนความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหนักเรียนไมไดรับความรูขาดการฝกทักษะในบางวิชา
ไมเปนไปตามหลักสูตรทีก่ ําหนด เมื่อครูขาดความชํานาญวิธีการสอนจึงไมเปนที่หลากหลาย
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โดยเฉพาะขาดครูในวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยี
เปนตน
นอกจากนี้ครูยังรับภาระงานมากเกินไป งานดังกลาวเปนงานนอกเหนืองานสอน
เชน งานธุรการ การเงิน นโยบายและแผน เปนตน ทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการสอนแตละวิชา
โรงเรียนขาดนักการภารโรง ทําใหครูนักเรียนและผูบ ริหารโรงเรียนตองใชเวลาสวนหนึ่งในการ
ดูแลบริเวณอาคารตาง ๆ ภายในโรงเรียน ภาวการณขาดบุคลากรในโรงเรียน ความไมชํานาญ
การสอนบางวิชาของครู ภาระงานที่มากเกินไป ทําใหครู ผูบริหารโรงเรียนขาดขวัญกําลังใจใน
การทํางาน
4. ดานบริหารทั่วไป โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงาน แตไมสามารถปฏิบตั ิงาน
ตามโครงสรางการบริหารไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอ แตตองปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับโรงเรียนประเภทอื่น ๆ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองบริหารจัดการภายใตภาวการณขาด
แคลน สื่อเทคโนโลยีรวมทั้งระบบเครือขายจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงาน แตสื่อ
เทคโนโลยีระบบเครือขายที่มีอยูมีปญหาไมทันสมัย ลาชา ทําใหไมสามารถสื่อสารหรือรับขอมูล
สารสนเทศจากเขตพื้นที่ โรงเรียน หนวยงาน หรือองคกรอื่น ๆ ได หรือถาสามารถสื่อสารรับ
ขอมูลสารสนเทศไดก็เปนไปอยางลาชาไมทันเวลาที่เวลาที่กําหนด คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดไมเต็มที่ เนื่องจากไมคอยมีเวลาตองประกอบ
อาชีพหารายได ขาดความเขาใจในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา สวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา
การบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในกลุม จํานวน 15 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
อนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง โรงเรียนวัดหลวง
พรหมาวาส โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โรงเรียนวัดเนินตามาก โรงเรียนเขาดินวังตาสี โรงเรียน
วัดพรหมรัตนาราม โรงเรียนอุทกวิทยาคม โรงเรียนวัดแกวศิลาราม โรงเรียนปาแกว
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย โรงเรียนบานสระสี่เหลี่ยม โรงเรียนบานแปลงกระถินและโรงเรียนวัด
หัวถนน และในกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 นี้แบงไดเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต
120 คนลงมา มีจํานวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน มีครู 25 คน นักเรียน 373 คน เปน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาไดแก โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง มี
นักเรียน 94 คน ครู 5 คน โรงเรียนวัดเนินตามาก มีนักเรียน 74 คน ครู 4 คน
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ มีนักเรียน 79 คน ครู 7 คน โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย มีนักเรียน 59
คน ครู 5 คน โรงเรียนบานแปลงกระถิน มีนักเรียน 67 คน ครู 4 คน ซึ่งแตละ
โรงเรียนมีการบริหารงานแบงเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารดานวิชาการ การบริหารดาน
บุคลากร การบริหารดานงบประมาณ การบริหารทั่วไป

7
จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการ
บริหารงาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ และการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดนําขอมูลและ
ผลการวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไปเปนแบบการปฏิบัตใิ นการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัย
จะเปนประโยชนดังนี้
1. ผลจากการวิจยั ทําใหทราบการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2. นําเสนอขอมูลที่เปนแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต
2 ใหมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาการดําเนินงานแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ตามความคิดเห็นของครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนแบบปฏิบัตทิ ี่ดี 4
แบบ ไดแก การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวนรวมของทุก
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ภาคสวนในการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 75 คน ไดแก ครู จํานวน
25 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45
คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ของกลุม โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3.1 การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย
3.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสว นรวมของ
ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
3.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3.4 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กรอบความคิดในการวิจยั
การศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาขอมูลและ
สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก จากการบริหารงานทั้ง 4 ดานของโรงเรียนโดยการศึกษา
สังเคราะหเอกสารและนํามาเปนกรอบแนวคิด ดังนี้
1. การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย โดยศึกษาจาก อดิศร เทพเจริญ (2551: 72) ดวย
กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยมุงเนนคุณธรรมนําความรู ทรงเดช จันทรา (2545:
103) พฤติกรรมในดานคุณธรรมของผูบริหาร และ พรชัย หนูแกว (2541: บทคัดยอ) ซึ่ง
พบวาโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับที่ยังตองมีการเสริมสรางความรวมมือจากทุกฝายเพื่อ
ยกระดับการศึกษาทุกดานใหดีขึ้น
2. การจัดการศึกษาอยางทัว่ ถึง และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
จากการศึกษากรอบแนวคิดจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2549: 14-23) และ
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สุธน หลาบานโพน (2548: 32) สุพรรณี สุภาพรม (2549: 2) การสงเสริมและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนไดพัฒนาหองสมุดใหมีกิจกรรมมากขึ้น แตขาดแคลนจึงตองหาความรวมมือระหวาง
โรงเรียนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่อยูใกลเคียง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เพื่อ
สงเสริมการอาน เขียน คิดวิเคราะห ซึ่งยังมีนักเรียนที่อยูในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็กที่
ยังไมทราบขอมูลการเขาเรียน ยังมีเด็กที่ดอยโอกาสทางการเรียน สวนหนึ่งเพราะผูปกครองมี
ฐานะยากจน ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็กประสบกับปญหาการขาดทรัพยากร เชนดาน
งบประมาณและบุคลากร การจัดการที่ดี ซึ่งเปนสวนทีช่ วยใหโรงเรียนขนาดเล็กนัน้ สามารถ
พัฒนาผูเรียน และยังตองขอความชวยเหลือจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งดาน
งบประมาณ และอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จากการศึกษากรอบแนวคิด
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2549: 15-19) และเกรียงศักดิ์ ใจเอื้อ (2549:
96) และมนตรี ศรีเพชร (2546: 119) โรงเรียนขนาดเล็กยังตองใชหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอนของหลักสูตรทางไกลผานดาวเทียม หลักสูตรบูรณาการของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ชลบุรี
เขต 2 ตองจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แตละโรงเรียนมีการใชหลักสูตรทีก่ ลาวมา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนรอบแรก (2544 – 2548) ยังมีโรงเรียนอยูในระดับ
พอใชอยูมาก
4. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากชุมพร สวยสด (2550:
12-13) และวรรณา หุนพานิชย (2549: บทคัดยอ) จินตนา นันทปรีชา (2544: 26-27) มีการ
สงเสริมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน ทั้งนี้
โรงเรียนขนาดเล็กประสบกับปญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่สําคัญคือ งบประมาณและ
บุคลากร การขอรับการสนับสนุนอุปกรณคอมพิวเตอร ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
ดังนั้น จากผลการศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็กขางตน และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มาเปนกรอบ
ความคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยกําหนดแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหาร 4 แบบ ดังแผนภาพ
ประกอบตอไปนี้
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แบบปฏิบตั ิทดี่ ีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

-ครู
-ผูบริหาร
-คณะกรรมการ
สถานศึกษา

-การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย
-การจัดการศึกษาอยางทัว่ ถึง และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
-การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการดําเนินงานแบบปฏิบตั ิที่ดีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของ
กลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย การศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 มีความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคําที่ใชในการวิจัย จึงไดกําหนดคํานิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา ในการ
วิจัยครั้งนี้ หมายถึง โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 ไดแก โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง โรงเรียนวัดเนินตามาก โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย และโรงเรียนบานแปลงกระถิน
2. แบบปฏิบัติที่ดี (Best practices) หมายถึง การดําเนินการตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ี
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย การจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาของตนและมีผลในทางบวก เพื่อใหเกิดการเรียนรูวธิ ีการทํางานใหมๆ และคนหา
นวัตกรรมใหมเปนวิธีหรือแบบปฏิบัตทิ ดี่ ี ที่สถานศึกษาเรียนรู จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนา

11
คุณภาพสถานศึกษา อันนําไปสูการบรรลุผลลัพธทตี่ อบสนองความคาดหวังของชุมชน
ผูปกครอง และเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 การปฏิรปู การศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรมนําความรู ปฏิบัตติ นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดํารงตนในสังคมดวยความสมานฉันท สันติวธิ ี รักษาและยึดหลักวิถี
ประชาธิปไตย หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนยึดหลักคุณธรรมนํา
ความรู สามารถปฏิบตั ิตนไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวติ อยูใ นสังคม ชมชน ดวยความ
สมานฉันท สันติวธิ ี ใหผูเรียนจิตสํานึกทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ดวยโครงการและกิจกรรมที่
สงเสริมดานตาง ๆ
2.2 การจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา หมายถึง การเขามารวมจัดการศึกษาโดยความรวมมือของโรงเรียน ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาในการสรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาจนถึงระดับชวงชั้นที่ 4 อยางทั่วถึง รวมหาทุนการศึกษา บุคลากร แหลงเรียนรู
ใหแกผูเรียน
2.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ หมายถึง การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยพัฒนาผูเรียน ครูและผูบริหารตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2.4 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากร
มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ ในการจัดการศึกษาอยางคุมคาและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
3. การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่มุงพัฒนาความรูในการบริหาร เพื่อ
สงผลใหการบริหารโรงเรียน มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแกการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง หนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีที่ตั้งอยูที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยผูวิจัยมีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2
1.1 การบริหารโรงเรียนวัดเนินตามาก
1.2 การบริหารโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
1.3 การบริหารโรงเรียนวัดโคกเพลาะ
1.4 การบริหารโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
1.5 การบริหารโรงเรียนบานแปลงกระถิน
2. การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2.1 สภาพปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2.2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2.2.1 การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
2.3.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
2.2.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2.2.4 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) และแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดี (Best practices)
4. การบริหารการศึกษา
5. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
5.1 ความสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก
5.2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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6.1 งานวิจัยภายในประเทศ
6.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ผูวิจัยไดทําการศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม โรงเรียนพนัสนิคม
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต
120 คนลงมา จํานวน 5 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
ไดแก โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง มีนักเรียน 94 คน ครู 5 คน โรงเรียนวัดเนินตามาก มี
นักเรียน 74 คน ครู 4 คน โรงเรียนวัดโคกเพลาะ มีนักเรียน 79 คน ครู 7 คน โรงเรียนวัดเขา
คีรรี มย มีนักเรียน 59 คน ครู 5 คน โรงเรียนบานแปลงกระถิน มีนักเรียน 67 คน ครู 4 คน ซึ่ง
แตละโรงเรียนมีการบริหารงานแบงเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารดานวิชาการ การบริหารดาน
บุคลากร การบริหารดานงบประมาณ การบริหารทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 โรงเรียน
จากเอกสารการประเมินตนเองของแตละโรงเรียนและไดศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยการ
สัมภาษณผูบริหาร เกี่ยวกับสภาพปญหาและ ขอมูลจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค
และโอกาส (SWOT) ของแตละโรงเรียน ซึ่งไดขอมูลดังนี้
1. การบริหารโรงเรียนวัดเนินตามาก

สภาพปจจุบนั ของโรงเรียนวัดเนินตามาก
โรงเรียนวัดเนินตามาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2477 ตัง้ อยูหมูที่ 7 ตําบลโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีพื้นทีโ่ รงเรียน
ประมาณ 10 ไร โดยหลวงชลธารชลารักษ นายอําเภอพนัสนิคม ครูใหญคนแรกชือ่ นายเฉลย
ธรรมรักษ (โรงเรียนวัดเนินตามาก. 2549: 1)
แนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียน
จากปรัชญาแนวคิดที่ “มุงพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ” ใหเกิดประสิทธิภาพ โดย
มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนไปสูโรงเรียนคุณภาพ เปนที่ยอมรับของชุมชน ชุมชนเลื่อมใสศรัทธา
โดยเริ่มจากดานการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) ไดแก การกระจายอํานาจ
การมีสวนรวม การคืนอํานาจ สูชุมชน การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถวงดุล
นอกจากนี้ใชหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร(Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา ภายใต
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนคุณธรรมนําความรู ดานการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการที่หลาย ระดมทรัพยากร
ในชุมชนมาชวยสอน มุงเนนพัฒนาครูใหเปนผูมีความรูความสามารถ พัฒนาครูใหเปนครูยุค
ใหม คือ เปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล การวิจัย และการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้มุงสู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน นอกจากนี้
ยังมุงเนนสงเสริมพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ
กระบวนการบริหารพัฒนาสถานศึกษานั้นเริ่มจาก การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผล (โรงเรียนวัดเนินตามาก. 2549: 2)
วัตถุประสงคของสถานศึกษา
1. ประชากรอายุ 4 – 6 ป ไดรับการเตรียมความพรอมอยางทั่วถึง
2. ประชากรวัยเรียน ไดรบั การศึกษาชวงชั้น ที่ 1 – 2 อยางทั่วถึง
3. ผูเรียนทีจ่ บการศึกษาชวงชั้นที่ 2 ไดรับการสงเสริมใหเรียนตอจนจบการศึกษาภาค
บังคับ
4. สงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะใหกับผูเรียน
5. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนสอดคลองกับผูเรียน ทองถิ่น และ
เนนการนําไปใช
6. ครูผสู อนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญดวยวิธกี ารที่หลากหลาย
7. พัฒนาระบบการดูแลผูเรียนใหเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
8. ครูผูสอนจัดทําวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
9. บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนและพัฒนางานสูอาชีพ
10. บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจปฏิบตั ิงาน
11. การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยนํา ICT มาใชรวม
12. การเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนสูการแขงขัน
13. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนสูระดับมาตรฐาน
ระบบโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนวัดเนินตามาก มีขอจํากัดในดานบุคลากร ทีเ่ หมาะสมกับสายงาน เพื่อให
หนวยงานจัดระบบโครงสรางการบริหาร ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1. งานวิชาการ
2. งานบริหารบุคคล
3. งานงบประมาณ
4. งานบริหารทั่วไป
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รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียน
วัดเนินตามาก
กระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร
*กําหนดยุทธศาสตร
*ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
* ปรับปรุงยุทธศาสตร
*ประเมินยุทธศาสตร

การสรางความเจริญเติบโตGrowth
หลักธรรมา
ภิบาล Good
การปรับปรุง
Governance ห า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ให ดี ขึ้ น
ศักยภาพโรงเรียน
Gain

การสรางความ
โดดเดน Great
ศักยภาพผูเรียน
* ดี
* เกง
*มีสุข

การสรางความ
เปนสากล Global
ศักยภาพโรงเรียน
* ผูบริหาร
* ครู
* บุคลากร
* ผูปกครอง
* คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ภาพประกอบ 3 หายุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ
โรงเรียนวัดเนินตามาก
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยูใกลวัด สถานีอนามัย และอยูใกลทที่ ําการองคการบริหารสวนตําบล
โคกเพลาะ ประชาชนมีความรักและผูกพันตอโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมตาง ๆ หรือ
ขอความชวยเหลือจะไดรับความรวมมืออยางดี ประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงปลา โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสวัดเนินตามากอยางดี
และปลอดภัยจากแหลงที่มีความเสี่ยงตอยาเสพติด
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ดานคุณภาพผูเรียน
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย กตัญู เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ ประหยัด นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิ
ปญญาไทย รูคุณคา ของสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
เพื่อน ครูและผูอื่น มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
ผูเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองปรับปรุง ผูเรียนขาด
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและรักการเรียนรูโดยครูตองคอยชวยเหลือ
ดานการเรียนการสอน
ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร มีความสามารถในการ
วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ครูพยายามที่
จะใชวธิ ีการวัดผลที่หลากหลาย มีการนําผลการประเมินจากผูเรียนมาจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอนักเรียน ผูป กครอง ชุมชน ครูสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ครูไดรับ
การพัฒนาทางดานวิชาที่สอนและดานเทคโนโลยีทุกคนไมต่ํากวา 30 ชั่วโมงตอป
โรงเรียนมีครูพอดีเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (รวมบุคลากร
สนับสนุน) แตครูยังมีภาระงานมาก โดยเฉพาะงานพิเศษ ครูสว นใหญสอนตรงตามสาขา
วิชาเอก/โท เนื่องจากเปนครูประจําชั้น ครูยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางสมบูรณในทุกกลุมสาระ การเรียนรู ครูยังขาดการประเมินผลการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง การนําผลการประเมินการเรียน การสอนมาพัฒนาการเรียนของผูเรียนยังขาด
การดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนระบบ
ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารงาน มีความมุงมั่น อุทิศตน
ในการทํางานเปนแบบอยางที่ดี มีความเปนประชาธิปไตย ผูเกี่ยวของพึงพอใจในการ
บริหารงาน
โรงเรียนมีระบบกลไก โครงสรางการบริหาร มีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา การบริหารงานใชหลักการมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน
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การพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการตรวจสอบถวงดุล มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่ใชงานได
มีการประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึง
พอใจในการบริหารงาน
โรงเรียนสงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน มีการสงเสริมครูในการจัดทําสื่อตาง ๆ สวนการพา
ผูเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรูบริเวณใกลโรงเรียนหรือในชุมชน ยังมีนอยมาก เมื่อสิ้นป
การศึกษาจะมีการสงตอขอมูลของผูเรียนไปยังระดับที่สูงขึ้นหรือเมื่อผูเรียนมีปญหา ครูจะ
ชวยเหลือและสงตอไปยังฝายที่เกี่ยวของตามระบบตามขั้นตอน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยจัดกิจกรรมโฮมรูม การแนะแนว
การตรวจ สารเสพติด ใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อผูเรียนมีปญหา มีการเยี่ยมบานครบ 100 %
สถานศึกษายังขาดวิธีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
ขาดการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ สวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป นันทนาการ การสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย และการสงเสริมประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้โรงเรียนไดมีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหรมรื่น นาอยู นาเรียน มีหองปฏิบัติการ
ตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนการใช
บริการหองสมุด และการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนใหความสนใจนอย
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
โรงเรียนศึกษาไดเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน ในดานดนตรี
ภาษาอังกฤษ การทําขนมกง การทําปุยชีวภาพ ซึ่งนักเรียนใหความสนใจในการปฏิบัติ มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง รวมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของ
โรงเรียนแตยงั ไมไดมีสวนรวม ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาอยูในแหลงชุมชน ชุมชนจะมาขอใชสถานที่ในการจัดเลี้ยง แขงขันกีฬา
จัดกิจกรรม วันสําคัญ โรงเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี แตในการใชสถานศึกษาใหบริการ
ทางดานวิชาการ ยังมีนอยมาก (โรงเรียนวัดเนินตามาก. 2549: 7)
ผลสําเร็จทีเ่ ปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา (แบบสัมภาษณวันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2550)
ดานคุณภาพผูเรียน(ปฐมวัย)
จุดเดน
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ถึงประสงค โดยเปนผูมีวนิ ัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัตติ น ตามขอตกลงรวมกัน มีมารยาทและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมไทย
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ประหยัด รูจักใชและรักษาทรัพยากร มีความรูและทักษะเบื้องตน โดยมีทักษะในการใช
กลามเนื้อใหญ-เล็ก ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเชื่อมดยงความรูและ
ทักษะตาง ๆ ไดดี มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได โดยมี
ความกระตือรือรนในการทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงานสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีสุข
นิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหวโดยมีความชื่นชมสามารถแสดงออกตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
ทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในดาน การมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค การมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ
และการกะประมาณ ขาดทักษะ การสังเกตและสํารวจ ขาดความมั่นใจ ไมกลาซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ขาดทักษะการรักการเรียนรู และทักษะในการแสวงหาความรู
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
ผูเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสจากครู มีความสนิทสนมและเชื่อฟงครู ครูไดใชสื่อวัสดุ
อุปกรณ สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทุก ๆ ดาน และในชีวติ ประจําวัน ทางบานและ
สถานศึกษาไดมีการฝกผูเรียนใหมีความสามารถในการดูแล ชวยเหลือตนเอง ในชีวติ ประจําวัน
เปนประจํา อีกทั้งสถานศึกษาจัดกิจกรรม การเรียนรูที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออก
ในดานตางๆ อยูเปนประจํา จึงชวยใหผูเรียนเปนผูที่คณ
ุ ภาพดังกลาว
ดานคุณภาพผูเรียน(ประถม)
จุดเดน
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมละคานิยมที่พงึ ประสงค โดยเปนผูมีวินัย ความรับผิดชอบ
ปฏิบัตติ ามหลักธรรมเบื้องตน มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม ประหยัดและ
ภูมิใจในความเปนไทย ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ มีน้ําหนัก สวนสูงสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปญหาทางเพศ ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรี นันทนาการและกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ผลสัมฤทธิ์ตอ งปรับปรุงในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
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นักเรียนรักการเรียนรูโดยครูเปนผูแนะนํามากกวาจะแสวงหาความรูดว ยตนเอง การใชหองสมุด
แหลงเรียนรูตา งๆ ในการแสวงหาความรูย ังมีนอย
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
โรงเรียนไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมผูเรียนอยางหลากหลายทั้งดาน
วิชาการ เพื่อคนหาศักยภาพของผูเรียน และสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค สงเสริมการทํางานเพื่อสวนรวมและสถานศึกษา สงเสริมการแสดงออกทางดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา จัดบริการดานสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง
ดานการเรียนการสอน
จุดเดน
ครูรูเปาหมายการจัดการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธทดี่ ีกับผูเรียน ผูป กครอง และชุมชน มุงมั่นและอุทศิ ตนในการสอน มี
การแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน ครูสวนใหญไดรับการ
พัฒนาในวิชาที่สอนไมนอยกวา 30 ชั่วโมง/ป ครูสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขนึ้ ไป ครูไดสอนตามความถนัดของตน และมีจํานวนครูเพียงพอ ตามเกณฑ (รวม
บุคลากรสนับสนุน)
จุดที่ควรพัฒนา
ครูมีภาระงานสอนมาก ครูสวนใหญสอนไมตรงสาขาวิชาเอก/โท ครูยังขาดทักษะในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู การประเมินผลการเรียนยังไม
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและพัฒนากรของผูเรียน รวมทั้งการนําผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ยังขาดรองรอยการ
ดําเนินการที่ชดั เจน และการดําเนินงานยังไมตอเนื่องเปนระบบ
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
ครูทุกคนมีความรูระดับปริญญาตรี และสวนใหญไดรบั ผิดชอบงานสอนตรงกับความ
ถนัด รวมถึงประสบการณในการทํางานคอนขางสูง ครูมีจรรยาบรรณในการมุงมั่นในการสอน
และพัฒนาผูเรียน มีความสามัคคี เสียสละ มีความยินดีที่จะพัฒนาตนเองในดานวิชาการ เปดรับ
เทคโนโลยีใหม เขารวมแขงขันเปนครูคณ
ุ ภาพและไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ ยินดีในการนํา
ขอแนะนําจากผูบริหาร ผูเกี่ยวของไปใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียน มีการศึกษาวิจัยผูเรียน และ
พัฒนาวิธีการสอนอยางตอเนื่อง หลังจากที่ไดรบั การอบรมความรูใหม ๆ อยางทั่วถึง
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ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
จุดเดน
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการจัดการศึกษา เปนผูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ปฏิบัตติ น ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ การ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวขอพึงพอใจ สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสราง และระบบบริหารที่มีความคลองตัว สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหาร
โดยหลักการมีสวนรวม รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิข์ องงาน และมีการตรวจสอบและ
ถวงดุล มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุม มีการประกันคุณภาพภายใน มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรค ความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของผูเรียน มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผูรับบริการ
และผูเกี่ยวของพึงพอใจในการผลการบริหารและการพัฒนาผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
หลักสูตรยังไมเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
ผูบริหารมีความเปนผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริม่
สรางสรรค มีความมุงมั่นในการทํางาน เปนผูนําทางดานวิชาการ มั่นใจที่จะกาวสูความ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนา สิ่งแปลกใหมทางการศึกษาอยางตอเนื่องจริงจัง เปนแบบอยางที่ดี มี
ความเปนประชาธิปไตย อีกทั้งผูบริการสนับสนุน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเอง มีความรู
ในการจัดการเรียนการสอน และครูรวมทัง้ บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือเปนอยางดี เพื่อให
เกิดประโยชนตอผูเรียนและชุมชน ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการจัดองคกร สามารถสราง
ความสัมพันธอันดีตอชุมชนอยางตอเนื่องและหลากหลาย
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
จุดเดน
โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สถานศึกษาไดเชิญภูมปิ ญญาทองถิน่ มาให
ความรูแกผูเรียน ดานดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ การทําขนมกง การทําปุยชีวภาพ ซึ่งภูมิ
ปญญาทองถิน่ เต็มใจที่จะใหความรูแกผูเรียน ผูเรียนสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้มี
การพาผูเรียนไปศึกษายังแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยูในใกลชุมชน ชุมชนมัก
มาขอใชสถานที่ของในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬา โรงเรียนใหความเอื้อเฟอเปนอยางดี
รวมทั้งใหบริการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดนิทรรศการ ของอําเภอพนัสนิคม องคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพลาะ โรงพยาบาลพนัสนิคม
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จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษายังไมเปดโอกาสใหชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามากนัก และการใหบริการในดานการแสวงหาความรูทาง
วิชาการยังใหบริการนอยมาก
ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากสถานศึกษาอยูในยานชุมชนนอกเมือง ประกอบกับความเปนผูมีมนุษย
สัมพันธที่ดีของผูบริหารและคณะครู ความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน การ
เสียสละเวลา ทุมเทเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของผูเรียน ทําใหชุมชนตระหนักและ
ความรวมมือกับสถานศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมารวมประชุมผูปกครอง ประชุม
กรรมการสถานศึกษา นําอาหารมาเลี้ยงผูเรียนเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม เมื่อชุมชนมีงานโรงเรียน
ก็จะชวยเหลือผูบริหาร ครู หรือผูเรียนไปรวมงานเปนกรณีไป มีการนําดนตรีไทย การแสดง
นาฏศิลปไปรวมงานเปนกรณีไป
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนรักการเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ หรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจัดใหทําโครงงาน เปนตน สงเสริมใหครู
ไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ทั้งสงเสริมการจัดกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดไตรตรองตาง ๆ ใหมากขึ้น สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องในดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนใหครูใชสื่อและสรางสื่อการเรียนการ
สอนได มีการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการใชรปู แบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และ การประเมินผลตามสภาพจริงใหมากขึ้น ควรสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม โดยใหคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียนรวมบริหารอยางเปนระบบ สรางโอกาสให
ครู ผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร การ
จัดการศึกษา จัดหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือเพียงพอ ทั้งควร
จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใหนกั เรียนสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได
ความตองการความชวยเหลือ
โรงเรียนตองการความชวยเหลือดานการจัดสรรบุคลากรสาขาที่ขาดแคลนดาน
คอมพิวเตอร ดนตรีนาฏศิลป จากหนวยงานตนสังกัดหรือขอการสนับสนุนนิสิตฝกสอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาใกลเคียง การชวยเหลือดานบุคลการทางคอมพิวเตอร เพื่อชวยวางระบบ
คอมพิวเตอรภายในโรงเรียน และตองการความชวยเหลือดานงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุง
การใชงานอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

22
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนวัดเนินตามาก. 2552: ออนไลน)
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 3 ดาน คือดานผูบริหาร ดานครู
ดานผูเรียน ซึ่งระดับคุณภาพสูงสุดในดานผูบริหารอยูในระดับพอใช และระดับคุณภาพสูงสุดใน
ดานครูอยูในระดับดีและระดับคุณภาพสูงสุดในดานผูเรียนอยูในระดับดี ดังนี้
1. ดานผูบริหาร ผูบริหารมีภาวะผูนํา มุงมั่นในการทํางานและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเปนที่ยอมรับของผูไตบังคับบัญชา ผูรว มงาน และชุมชนในทองถิ่น สามารถ
เสริมสรางความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดเปนอยางดี เปนผูนําใน
การพัฒนาและจัดระเบียบองคกรใหเปนองคกรที่สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางมี
คุณภาพ
2. ดานครู ครูผูสอนทุกทานเปนผูที่มีความขยันและมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ใฝ
แสวงหาความรูและการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางเสียสละและทุมเทใหกับการสอน การทํางานเพื่อผูเรียน
แทจริง
3. ดานผูเรียน ผูเรียนมีรางกายที่แข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี สมสวนทัง้ ดานน้ําหนักและ
สวนสูง ปลอดการใชสารเสพยติดและสิ่งมอมเมาตาง ๆ รูจักรักษาสุขภาพของตนใหปลอดจาก
โรคและอุบตั ิเหตุตาง ๆ มีจิตใจดีงาม ราเริง แจมใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและบุคคลทั่วไป
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพอใจในแตละกลุมสาระวิชา
1.2 การบริหารโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
สภาพปจจุบนั โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมยเปดสอนครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 โดยอาศัยศาลา
การเปรียญวัดเขาคีรีรมยเปนสถานที่เลาเรียน ตอมาศาลาการเปรียญชํารุดทรุดโทรมมาก จึง
สรางอาคารเรียนขึ้นใหมในบริเวณปจจุบนั และตอเติมใหเหมาะแกการใชสอยซึ่งมีอาคารเรียน
2 หลัง อาคารเอนกประสงค 1 หลังมีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร 1 งาน 6 ตารางวา มีครูผูสอนจํานวน
5 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ภารโรง 1 คน
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตร รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง
มีกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห สามารถพัฒนาตนเองได
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ผูเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. ครูมีความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานได
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อยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
5. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีเทคโนโลยี สื่อ
อุปกรณที่ทันสมัย เปนที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ระบบโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย แบงโครงสรางการบริหารออกเปน 4 ฝาย ไดแก
1. งานวิชาการ
2. งานบริหารบุคคล
3. งานงบประมาณ
4. งานบริหารทั่วไป
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนชุมชนขนาดเล็กที่อยูในบริเวณที่ราบเชิง
เขาเตีย้ ๆ มีพื้นดินรอบเชิงเขาเปนลูกรัง รอบนอกออกไปเปนพื้นที่ราบ เสนทางคมนาคมเปน
ถนนลูกรัง มีทางเขาหมูบานไดหลายทาง มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 450 คน บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก วัดเขาคีรีรมย หมูบาน อาชีพหลักของคนในชุมชนดั้งเดิม คือ
การทํานา ซึ่งประมาณ 70 % จะไมมีที่นาเปนของตนเอง เมื่อการทํานาไมไดผลจึงหันมา
ประกอบอาชีพ สานสุม คาขาย จักสาน เลี้ยงสัตว ฯลฯ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ การบวชนาค ทําบุญกลางบาน การ
เขาพรรษา การแตงงาน ฯลฯ ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพ จักสาน รอยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได
เฉลี่ยไมเกิน ตอครอบครัว ตอป 30,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5 คน
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรู เชน วัดซึ่งไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสอยางดียิ่ง
การขยายพันธุพืช สานสุม ปลูกผักสวนครัว การทําขนมไทย ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
เปนอยางดี โรงเรียนตั้งอยูไกลจากตัวเมือง หางจากที่ตั้ง เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ประมาณ 18 กิโลเมตร ไมสะดวกในการติดตอราชการ ครูเดินทางไมสะดวก ถนนลูกรังในฤดู
ฝนถนนเฉอะแฉะ ขรุขระ ไมมีครูที่จบการศึกษาเฉพาะ จึงเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย. 2549: 1-3)
ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา (แบบสัมภาษณ วันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2550)
จุดเดนที่เปนผลสําเร็จ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเขมแข็ง ใหความสนใจมุงมั่นที่จะพัฒนา
การศึกษาของทองถิ่น ใหความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
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และสุขภาพจิตที่ดี มีความราเริงแจมใสมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรอยูในเกณฑดี
มีผลงานชนะการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ และผูเรียนยังไดรับการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
อยูเสมอ
จุดที่พัฒนา
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และมี
วิจารณญาณดวยตนเอง มีการสรางเสริมนิสัยรักการอานแกผูเรียนทุกระดับชั้น การนําผูเรียน
ไปเรียนในแหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ควรมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร มีการสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียนดานการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค ไตรตรอง โดยฝกใหมีความสามารถในดาน
จําแนกขอมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด รูเหตุรผู ล มีปฏิภาณในการแกไขปญหาและให
มีการปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย มีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและความถนัดตรง
กับงานที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุนใหมกี ารฝกอบรมสัมมนา การสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนองความตองการของผูเรียน โดยใชเทคนิควิธกี ารหลากหลาย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลายและสม่ําเสมอ
ความตองการความชวยเหลือ
โรงเรียนตองการครูที่มีความรูความสามารถดานดนตรี – นาฏศิลปและบุคลากรทีท่ ํา
หนาที่ธุรการ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย. 2552: ออนไลน)
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 3 ดาน คือดานผูบริหาร ดานครู
ดานผูเรียน ซึ่งระดับคุณภาพสูงสุดในดานผูบริหารอยูในระดับดี และระดับคุณภาพสูงสุดดานครู
อยูในระดับพอใชและระดับคุณภาพสูงสุดดานผูเรียนอยูในระดับดี ดังนี้
1. ดานผูบริหาร ผูบริหารมีความสามารถในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความตองการของผูเรียน ผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเปนผูนาํ และเปนประชาธิปไตย เปนผูที่มีมนุษย
สัมพันธที่ดีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเปนที่ยอมรับของครูและผูที่เกี่ยวของทุกคน
2. ดานครู ครูผูสอนทุกทานมีคุณวุฒิและวัยวุฒิอีกทั้งประสบการณสูง รูเปาหมายของ
หลักสูตรและเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ มีความถนัด ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่
ปฏิบัติ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความภักดีตอองคกร มีความสามัคคี มีความมุงมั่นและ
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ตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน มีความสามารถในการทํางานเปน
ทีม พรอมในการพัฒนาทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง มีอัตรากําลังเหมาะกับภารกิจทีร่ ับผิดชอบ
3. ดานผูเรียน ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัตติ นไดตามหลัก
พุทธศาสนา มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละเพื่อสวนรวม
มีความประหยัด ผูเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตลอดจนสมรรถภาพทางกายเปนไปตามมาตรฐาน
มีความราเริงแจมใส มนุษยสัมพันธที่ดกี ับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป รูจักดูแลสุขภาพและ
ปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัตภิ ัย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
2. การบริหารโรงเรียนวัดโคกเพลาะ

สภาพปจจุบนั โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ (อํานวยรัฐวิทยาคาร) ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลโคกเพลาะ อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4
หมูบาน ไดแก หมู 2, 3, 4 และ หมู 8
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ (อํานวยรัฐวิทยาคาร) เปดสอนเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2474
ดวยความรวมมือของ พระครูพิบูลยถาวรกิจ เจาอาวาสวัดนอยและพระอธิการอํานวย โชติทโร
เจาอาวาสวัดโคกเพลาะ ไดอาศัยศาลาการเปรียญเปนที่ศึกษาเลาเรียน นางคราม นิลกระจาง
และนายรม นิลกระจาง (บุตร) ไดชวยเหลือใหอุปกรณการเรียนการสอนและตอมา นายเสงี่ยม
เจริญฮวด ศึกษาธิการอําเภอพนัสนิคม ไดกระทําพิธีเปดและแตงตั้งใหนายกฤษ ใบใหญ วันที่
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2474 เปดทําการสอน ตั้งแต ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 เปนสาขาของวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎรอุทิศ) และดํารงอยูดวยเงินศึกษาพลีเดือน
กันยายน พ.ศ. 2477 ไดรับการยกฐานะขึน้ เปนโรงเรียนประชาบาลตําบลโคกเพลาะ (โรงเรียน
วัดโคกเพลาะ. 2549: 1)
แผนยุทธศาสตรของโรงเรียนวัดโคกเพลาะ
วิสัยทัศน
นักเรียนโรงเรียนวัดโคกเพลาะ ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู มีทักษะ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค บุคลากรไดรบั การพัฒนาใหมีคุณภาพ ทํางานเต็มความสามารถ
พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหนาอยู นาเรียน รวมกับชุมชนในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาระบบบริหาร จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม
พันธกิจ
1. พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ
ประสงค
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2. พัฒนาสงเสริมในวิชาชีพครู ใหมีความรูความสามารถและเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพครู
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางแผนดําเนินการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยการกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบใหผูเกี่ยวของ
เปาประสงค
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
2. นักเรียนทุกคนรักโรงเรียน เรียนรูอยางมีความสุข
3. ชุมชนรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุจุดประสงคในการ
จัดการศึกษา
4. โรงเรียนวางแผนจัดโครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา
ระบบโครงสรางการบริหาร
ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกเพลาะ
1. การบริหารงานบุคคล
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารทั่วไป
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนในชนบท เปนที่ราบลุม
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม เลีย้ งปลา เลี้ยงกุง ทํานา รับจาง ฐานะทางเศรษฐกิจ
คอนขางยากจน สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีของทองถิ่นคือประเพณีสงกรานต แห
เทียนพรรษา
โอกาส และ ขอจํากัดของโรงเรียน
ชุมชนมีความสัมพันธกับสถานศึกษาดี สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนา
โรงเรียนจากหนวยงานตาง ๆ เชนหนวยงานสาธารณสุขตําบลโคกเพลาะ องคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพลาะ ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ อ.ส.ม. ผูปกครองนักเรียน ใหความ
สนับสนุนในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และไดรับความรวมมือ
ชวยเหลือจากเจาอาวาสวัดโคกเพลาะอยางดียิ่งโดยใหความสนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียน
ที่ยากจนทุกป (โรงเรียนวัดโคกเพลาะ. 2549: 2-3)
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ผลสําเร็จทีเ่ ปนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา (แบบสัมภาษณ วันที่18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2550)
จุดเดนของโรงเรียน
1. โรงเรียนประสบความสําเร็จในการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย อารมณ จิตใจ การมี
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน การมีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ และกีฬา นักเรียน
สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นไดดี
3. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ/ความรู จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ คน และมี
จํานวนครูเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูแตละทานมีความรูความสามารถที่
หลากหลายแตกตางกัน และมีครูจางสอนขององคการบริหารสวนตําบลอีก 2 คน
จุดออนของโรงเรียน
1. ครูบางสวนยังใชวธิ ีการสอนที่ไมหลากหลาย ใชสื่อ แหลงเรียนรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นนอย การวัดผลประเมินผลผูเรียนยังใชวธิ ีการ และเครื่องมือวัดผลที่ไมหลากหลาย
การซอมเสริมยังดําเนินการไมเต็มที่ เพราะสวนหนึ่งตองสอนประจําชั้น สอนทุกสาระการเรียนรู
และครูตองมีภาระงานในสวนสนับสนุนการสอนมาก
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับพอใช ตองไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นทุก
กลุมประสบการณการเรียนรู ใหอยูในเกณฑระดับดี
4. นักเรียนตองไดรับการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ดานทักษะการจัดและ
การทํางาน การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ความรูและความคิดไดดวยตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนวัดโคกเพลาะ. 2552: ออนไลน)
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 3 ดาน คือระดับคุณภาพสูงสุดใน
ดานผูบริหารอยูในระดับดี และระดับคุณภาพสูงสุดดานครูอยูในระดับดีและระดับคุณภาพสูงสุด
ดานผูเรียนอยูในระดับดี ดังนี้
1. ดานผูบริหาร เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มีความเสียสละ จัด
องคกร โครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบ
2. ดานครูผูสอน ครูเปนผูทมี่ ีความขยันหมั่นเพียร รูเปาหมายของหลักสูตร มีการวัดผล
การประเมินผลเปนรายบุคคล
3. ดานผูเรียน ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค รวม
กิจกรรมตาง ๆ รูจักประหยัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด รูจักปฏิบัตติ นใหถูกสุขลักษณะ ปองกันตนเองจากโรคภัยไขเจ็บ
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5. การบริหารโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง

สภาพปจจุบนั โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 8
ไร สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาลปที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพื้นที่
บริหาร 6 หมูบาน ไดแก หมู 3, 5, 6, 7, 9, 10 ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2433 หมูที่ 9 ต. ไรหลักทอง อ. พนัสนิคม
จ.ชลบุรี โดยพระครูพิมพา พิทยาคุณ เจาอาวาสวัดกลางคลองหลวง ไดกอสรางในพื้นที่ของวัด
กอนประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา (โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง. 2549: 1)
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ สังคมเกษตรกรรม กึ่งชนบท กึ่งเมือง
มีประชากรประมาณ 3,000 คน บริเวณใกลเคียงรอบโรงเรียนไดแก วัดกลางคลองหลวง
องคการบริหารสวนตําบลไรหลักทอง บานเรือนของชาวบาน สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา มีอาชีพเสริมคือการทําจักสาน การทําผลิตภัณฑจากปลา เนือ่ งจากเปน
ที่ลุม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มี วัด 5 วัดในตําบลไรหลักทอง คือ วัดไรหลักทอง วัดเนิน
สังขสฤษฎาราม วัดใตตนลาน วัดกลางคลองหลวง วัดเกาะแกวคลองหลวง ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มีชื่อเสียง คือ หอไตร วัดใตตนลาน ศูนยจักสานตําบลไรหลักทอง ผูปกครองสวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รายไดเฉลี่ยตอป ประมาณ ต่ํากวา 30,000 บาท ผูปกครอง
สวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง. 2549: 4)
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
- ครูบางสวนมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไดนอย
- ขาดครูที่จบการศึกษาเฉพาะสาขาทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
- ชุมชนขนาดเล็ก ทําใหมีประชากรนักเรียนนอย ประกอบกับการแบงเขตบริการ
โรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ
- คานิยมของผูปกครองตอการสงเด็กเขาเรียนในเมืองคอนขางสูง
- การจัดระบบเขตบริการของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จทีเ่ ปนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา (แบบสัมภาษณ วันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2550)
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ดานผูเรียน
จุดเดน
ผูเรียนระดับปฐมวัย จะมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอนื่ มีระเบียบ มีวินัย มีมารยาท
เนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ใหผูเรียนไดใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและสําเร็จตามเวลาที่กําหนดมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ รวมถึงสติปญญาที่ดี สนุกสนานเขากับกลุม เพื่อนไดดี
ผูเรียนในระดับประถมศึกษานั้น ผูเรียนจะมีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบ
สูงขึ้นมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถรับรูและเขาใจในเรือ่ งของการเรียนการสอนไดดีและทํางาน
ที่มอบหมายตรงตามเวลาทีก่ ําหนดได ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดี และไดรับการปลูกฝง
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนสามารถทํางานกลุมไดเปนอยางดีและเปนไปตามขั้นตอน
มีความคิดสรางสรรคโดยอิสระ ผูเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีความเขาใจชื่นชมและ
รวมกิจกรรมการเรียนรูทุกสาระการเรียนรู และมีผลงานปรากฏโดยเฉพาะหัตถกรรมจักสาน
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาใหครบทุกพัฒนาการ โดยเฉพาะการพัฒนาทาง
สติปญญาอยางถูกวิธี รูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล ตามวัยวุฒิอยางเหมาะสม
กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม สามารถนําเสนะความรู ความสามารถไดอยางเหมาะสมในการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ผูเรียนประถมศึกษา ควรตองไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูในวิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ใหเปนพิเศษ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
ทุก ๆ วิชา และควรไดรับการพัฒนาการเรียนรูการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหากําหนด
ปญหา ตัดสินใจ คาดการณ กําหนดเปาหมายไดดวยตนและรูจักสรุปรวบยอดสรางความรู
แสวงหาความรูไดดวยตนเองดวยกิจกรรมหรือการคนควาดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมการ
แขงขันทางวิชาการ ปลูกฝงใหรักการอาน กิจกรรมเสริมรักการอาน
เงื่อนไขความสําเร็จ
ผูเรียนระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง อยางตอเนื่อง สามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ไดอยางถูกตองครบถวน สมบูรณ
ผูเรียนระดับประถมศึกษา ครูตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูจ ักคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง
มีเหตุผล จัดกิจกรรมสงเสริมความรู จัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการกระตือรือรนสนใจเรียนรูและ
ใหผูเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการฝกใหรูจักคิด
วิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา สามารถเลือกใชวธิ ปี ญหา การตัดสินใจ การคาดการณ และ
การกําหนดเปาหมายของตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองจากกิจกรรมหรือการคนควา
เชน กิจกรรมการเขงขันทางวิชาการ ปลูกฝงใหรักการอาน กิจกรรมหองสมุด สงเสริมทางดนตรี

30
และพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ดานครูผูสอน
จุดเดน
ครูมีเจตคติทดี่ ีตอการสอน มีขวัญกําลังใจดี ที่จะปฏิบตั ิหนาที่ตนเองใหดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องมีความตั้งใจในการสอน ดูแลเอาใจใสนักเรียนดีและไดรับการพัฒนาดานการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีการนิเทศภายในจากผูบริหาร ครูมีวุฒิ มีความรูความสามารถ
ตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ และครูเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา
ครูตองไดรับการพัฒนาทางวิชาการใหสูงขึ้น ทันตอการเปลี่ยนแปลง ไมเนนวิธีการสอน
แบบบรรยาย สามารถจัดประสบการณการเรียนการสอนใหหลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใชวธิ ีการประเมินผลครอบคลุมเหมาะสม
เงื่อนไขความสําเร็จ
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะหหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญดวยการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ติดตามผลการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และนําผลการนิเทศภายในที่ไดรบั มาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ดานผูบริหาร
จุดเดน
ผูบริหารมีบุคลิก สุภาพเรียบรอย มีความเปนผูนํา มุงมั่นสูง มีวิสัยทัศนในการจัดการ
เรียนการสอนและจัดสถานศึกษาอยางเปนระบบเปนผูใฝหาความรูทงั้ ตนเองและคณะครูมีมนุษย
สัมพันธ มีการสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
พัฒนาการศึกษา สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา มีการเชิญชุมชน มาประชุมปรึกษาหารือมีการพัฒนามาคารสถานที่ ทําใหบริเวณ
โรงเรียนสะอาดเรียบรอย มีแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
จุดที่ควรพัฒนา
ผูบริหารควรเพิ่มการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน แกปญหาและรับฟงความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนใหมากกวานี้
การประชาสัมพันธ ควรมีเอกสาร วารสารอยางตอเนื่อง สามารถรายงานไดทราบโดยเร็ว
ตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น การจัดทําโครงงาน ควรสรุปผลและประเมิน
โครงการวางแผนงานที่ทํา และนําผลการประเมินไปพัฒนาแกไขและรวบรวมเอกสารไวเปน
ระบบเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอไป
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เงื่อนไขความสําเร็จ
การจัดกิจกรรมไดเขามามีสวนรวม รับฟง ในการพัฒนาโรงเรียน แกปญหา
แนวทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน งานดาน
ประชาสัมพันธนั้นโรงเรียนไดจัดใหมีเอกสารออกใหเปนประจํา ผูบริหารมีภาวะผูนําในการ
บริหารและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศเปนหลัก มีการจัดการเกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียนการสอนการประเมินที่หลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตลอดจนจัดการวิจยั
ในชั้นเรียน มีการจัดการประเมินผลโครงการแผนงานที่ทํา และนําผลการประเมินไปพัฒนา
แกไขปรับปรุง และรวบรวมเอกสารไวเปนระบบเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอไป
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา ควรสงเสริม จัดหาวิทยาการสาขาตาง ๆ ใหเพียงพอตอ
การเรียนรูของผูเรียนการวางแผน และการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. แผนพัฒนาบุคลากร ควรพัฒนาและสงเสริมใหครูไดเขารับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
เพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และโครงงาน ควรจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธีการที่หลากหลาย และสนับสนุนใหครูจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
3. แผนพัฒนาดานทรัพยากร ควรจัดหาสื่อเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ
สนองความตองการของชุมชน
4. แผนพัฒนาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ควรทําหลักสูตรทองถิ่นให
มากยิ่งขึ้นและควรจัดทําแผนการสอนใหครบทุกวิชา และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน
5. แผนพัฒนาดานบริการการจัดการ ควรสรุปผลการดําเนินการทุกอยางในรอบป
อยางเปนระบบ ตอเนื่อง ควรดําเนินการจัดระบบขอมูล สารสนเทศใหครบถวนเปนปจจุบัน
ความตองการการชวยเหลือ
สิ่งที่ทางโรงเรียนตองการความชวยเหลืออยางมากมีดังนี้
1. ดานงบประมาณ
2. วิทยากรสนับสนุน
3. ที่ปรึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง. 2552: ออนไลน)
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 3 ดาน คือดานผูบริหาร ดานครู
ดานผูเรียน ซึ่งระดับคุณภาพสูงสุดในดานผูบริหารอยูในระดับดี และระดับคุณภาพสูงสุดดานครู
อยูในระดับพอใชและระดับคุณภาพสูงสุดดานผูเรียน อยูในระดับดี ดังนี้
1. ดานผูบริหาร ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนที่ยอมรับของบุคคลที่
เกี่ยวของ มีความรับผิดชอบสูง มีคุณลักษณะการทํางานเปนทีม มีวิสัยทัศนที่ดีตอ การจัด
การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมกระบวนการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร มีความ
เปนประชาธิปไตย มอบหมายงานใหอยางเหมาะสม รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานและนําภูมิ
ปญญาทองถิน่ มาชวยพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและการ
จัดการศึกษา
2. ดานครู ครูผูสอนทุกทานมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนมีความสามารถจัดทําแผนและกระบวนการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีเจตคติที่ดีตอการสอนรวมทั้งมีความสามารถในการประเมินผล
การเรียนการสอนและนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ดานผูเรียน ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู มีความสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความรูและทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตามหลักสูตร
3. โรงเรียนบานแปลงกระถิน
สภาพปจจุบนั โรงเรียนบานแปลงกระถิน
ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนบานแปลงกระถิน ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
มีเขตพื้นทีบ่ ริการ 1 หมูบาน ไดแก บานแปลงกระถิน หมูที่ 9 ตําบลหัวถนน องคการบริหาร
สวนจังหวัด ไดอนุมัตใิ หจัดตั้งโรงเรียนบานแปลงกระถิน เมื่อ พ.ศ.2520 โดยสํานักสงฆแปลง
กระถิน ไดมอบที่ดินใหจํานวน 10 ไร 3 งาน 96 ตารางวา เปดสอนครั้งแรก เมื่อ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2520 มี ครูทั้งหมด 4 คน มีนายธงชัย แกวไพรํา ดํารงตําแหนงครูใหญ สอนชั้น ป.1 – ป.4
นักเรียนรุนแรก คือ เด็กในทองถิ่นที่เดินไปเรียนที่โรงเรียนอื่น การเรียนการสอนในชวงแรก
โรงเรียนตองอาศัยศาลาการเปรียญสํานักสงฆแปลงกระถิน
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สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนพื้นที่ราบ มีประชากรประมาณ 1,000
คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก วัดแปลงกระถิน โรงงานอุตสาหกรรม อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ ทําไร รับจาง เนื่องจากสภาพแวดลอม และสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวย สวนใหญ
นับถือศาสนา พุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ทําบุญกลางบาน
ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ป.6 ประกอบอาชีพ ทําไร 50 % รับจาง 50% นับถือ
ศาสนาพุทธ 100% ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดเฉลี่ย ตอครอบครัว ตอป 36,000 – 50,000
บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5 คน
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยูใกลวัด ในหมูบานมีการทําหัตถกรรมเล็กๆ ในครัวเรือน (ถักไมกวาด) ซึ่ง
เปนภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหมีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเปนชุมชนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจพออยูพอกิน ทําใหการสนับสนุนดานงบประมาณจากชุมชนไดไมมากเทาที่ควร
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดปฏิบัตหิ นาที่เปนอยางดี ไดรับการสนับสนุน
ดานแรงงานเปนอยางดี สงผลใหการบริหารงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคในระดับที่นา
พอใจ สวนจํานวนบุคลากรในโรงเรียนไมเพียงพอตอชั้นเรียนที่ทําการเปดสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก
1. ดานผูบริหาร
ประชาสัมพันธใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนเขามาจัดการเรียนการ
สอนทั้งเนื้อหาสาระ เวลาในการเรียน ฝกอบรมครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่ฝกทักษะการคิดใหผูเรียน ตลอดจนระดมความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ใหพิจารณาปรับวิสัยทัศนและการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. ดานครู
พัฒนาครูใหมีความรูและเขาใจเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การทําวิจัยในชั้นเรียน วัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารความรูที่เกี่ยวของ
3. ดานผูเรียน
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ครอบคลุมทุกระดับชั้น เชน การเขียนเลาเรือ่ งจากภาพ เขียน
เรียงความเรื่องสั้น การวาดภาพระบายสี ทําโครงการและการทําสิ่งประดิษฐ
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
เปดโอกาสใหชุมชนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค
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คิดแกปญหาและตัดสินใจ ใชการวิจัยชั้นเรียนเขามาแกปญหาดานการเรียนของนักเรียน พัฒนา
และใชสื่อเพื่อใหผูเรียนพัฒนาไดเต็มศักยภาพ มีการนิเทศภายใน
2. การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดตั้งสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 175 เขต มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเปนผูรับมอบ
อํานาจในการควบคุมกํากับ ดูแล ดําเนินการตาง ๆ ตามนโยบายและระเบียบกฎหมาย
ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู ณ ตําบลบานชาง
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ควบคุม กํากับ ดูแล โรงเรียนในทองที่อําเภอพนัสนิคม
อําเภอบอทอง อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร มีโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดรวมทั้งสิ้นจํานวน
137 โรงเรียน ขาราชการครู รวม 2,179 คน จํานวนนักเรียน 41,308 คน โดยมีโครงสราง
การบริหารงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังภาพประกอบที่ 2
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ผูอํานวยการ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

กลุมอํานวยการ

หนวย
ศึกษานิเทศก

กลุมพัฒนา
บุคลากร

กลุมสงเสริม
เอกชน

กลุมสงเสริม
จัดการ

กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนเอกชน

ผูชวยผูอ ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่มา : ฝายบริหาร สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2.1 สภาพปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สวนใหญตั้งอยูในชุมชนทีม่ ี
สังคมแบบชนบท ประชาชนมีรายไดต่ํา ประกอบอาชีพเกตษรกรรมและรับจาง มีโรงเรียน
ขนาดเล็กตั้งอยูในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ รายระเอียดขอมูลของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2549 มีดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2. 2549: 4)
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนขนาด
เล็ก รวมทั้งสิน้ 41 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู ใน 3 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ มีดังนี้
อําเภอพนัสนิคม
จํานวน
18
โรงเรียน
อําเภอพานทอง
จํานวน
4 โรงเรียน
อําเภอบอทอง
จํานวน
11
โรงเรียน
กิ่งอําเภอเกาะจันทร จํานวน
8 โรงเรียน
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ในจํานวน 41 โรงเรียน ถาจัดกลุม โรงเรียนตามจํานวนนักเรียนแลวไดดังนี้
นักเรียนจํานวน
40 – 60 คน มี
3
โรงเรียน
นักเรียนจํานวน
60 – 80 คน มี
8
โรงเรียน
นักเรียนจํานวน
80 – 100 คน มี
17
โรงเรียน
นักเรียนจํานวน
101 –120 คน มี
13
โรงเรียน
2.2 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปบนพื้นฐานสภาพปญหาของ
โรงเรียน สําหรับในปการศึกษา 2549 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1. การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมดังนี้
มีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนไดพัฒนาหองสมุด
ใหมีกิจกรรมมากขึ้น สวนหนึ่งอยูในระหวางการจัดหาหนังสื่อที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควาของนักเรียน โดยความรวมมือระหวางโรงเรียนนอกเหนือจากการศึกษา
คนควาทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมเพียงพอที่จะ
ใหบริการแกนกั เรียน ไดมีนักเรียนใชบริการหองสมุดรอยละ 78
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น มีการรวมกลุมกันระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง ที่อยูใกลเคียงกัน จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม การเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรมและการเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในงานศิลปะ
หัตกรรมนักเรียนป 2550 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขาคายลูกเสือ และสงนักเรียนเขา
รวมแขงขันกีฬาระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขต และระดับจังหวัดโดยโรงเรียนจะชวยเหลือซึ่งกัน
และกันดานงบประมาณ วิทยากร สื่ออุปกรณ สถานที่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค รอยละ 85 มีความมั่นใจในตนเองกลาแสดงออกรอยละ 80 มีจิตสํานึกในความเปนไทย
รอยละ 80 และกิจกรรมสงเสริมการอาน เขียนและคิดวิเคราะห ที่ไดสํารวจสภาพการอาน การ
เขียนของนักเรียนแลวพบวาจํานวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อานไมออก 38 คน อานไมคลอง 233 คน ดังนี้
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สําหรับดานการคิดวิเคราะห จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ใน
รอบแรก 2544 – 2548 พบวา นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กมีการคิดวิเคราะหอยูในระดับ
ตั้งแตปรับปรุงถึงพอใชเพื่อเปนการแกไขและพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนของ
นักเรียน สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําแผนฝกทักษะการอาน การ
เขียนและแบบฝกทักษะการคิดสําหรับครูนําไปใชฝกนักเรียนใหเกิดทักษะตอไป (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. 2549: 12-13)
ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึงการจัดการศึกษาที่ใหจัดการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนํา
ความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย ใน มาตรา 7
กลาววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกีย่ วกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งสอดคลองกับสุพรรณี สุภาพรม (2549: 2) ไดกลาววา การศึกษาเปนการพัฒนาคน
ใหสมดุลทั้งดานปญญา จิตใจ สังคมเพื่อเปนการขัดเกลาเชิงสังคมทําใหรูจักวิเคราะห แกปญหา
มีความคิดสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง พึ่งตนเอง ปรับตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น มีจริยธรรม คุณธรรม ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และรัฐบาลตองจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหประชาชนทุกคน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนและใหความสําคัญดานความรู
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ
สามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให
ความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง สังคม
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
จากผลการวิจยั ของ เกรียงศักดิ์ เอื้อใจ (2549: 98) พบวามโนทัศนดานคุณลักษณะของ
นักเรียนในเรือ่ งความมีวินัยและความซื่อสัตยสุจริต พบวามโนทัศนของครูและผูแทนชุมชน
เกี่ยวกับความมีวินัยและความซื่อสัตยสจุ ริตของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับความเปนจริงที่
คอนขางมาก ความมีวินัยและความซื่อสัตยสุจริตเปนมาตรฐานหนึง่ ของผูเรียนทีม่ ีความจําเปน
ตอการปฏิรูปการศึกษา เกีย่ วกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และยังมีดานมโนทัศน
ดานคุณลักษณะของนักเรียนเกี่ยวกับความรูความสามารถพบวามโนทัศนของครู นักเรียน และ
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ผูแทนชุมชนเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักเรียนโดยรวมอยูระดับความเปนจริงปานกลาง
และพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ
จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของสรุปไดวา การดําเนินงาน
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การสงเสริมการพัฒนาหองสมุด การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมไทย การสงเสริมการอาน เขียน คิดวิเคราะห แมจะมีคุณภาพของโรงเรียนคอนขางต่ํา
กวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดการศึกษา
สรางโอกาสใหเด็กเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง การการสํารวจและวิเคราะหขอมูล
พบวาในปการศึกษา 2549 มีเด็กที่มีชื่อตาม ทร. 14 และอยูในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ไมทราบขอมูลการเขาเรียน จํานวน 22 คน (21 โรงเรียน) คิดเปนรอยละ 3.46 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีเด็กพิการเรียนรวม จํานวน 96 คน ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต
2 ไดดําเนินการชวยเหลือดูแลเด็กโดยการจัดหาทุนการศึกษาจากหนวยงานองคกรเอกชน และ
สถานประกอบการ สําหรับเด็กที่มีผูปกครองยากจน ขาดแคลนไดจํานวน 222 คน คิดเปนรอย
ละ 31.99 ของเด็กดอยโอกาสทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 488,000 บาท เด็กพิการเรียนรวมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเปนทุกการศึกษาจากศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 โดยขอรับ
ทุนการศึกษาในปะการศึกษา 2549 ไดรับทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมในปการศึกษา
2550 จํานวน 4 คน 4 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 4.17 ของเด็กพิการเรียนรวมทั้งหมด นอกจากนี้
หนวยงานดังกลาวยังไดสนับสนุนงบประมาณแกโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาพิการเรียน
รวมจํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท โรงเรียนขนาดเล็กที่เปน
โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมจํานวน 2 โรงเรียน ปจจุบนั สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิการเรียนรวมตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับ
ชวงชั้นที่ 4 จํานวน 20 โรงเรียน ตั้งอยูในเขตอําเภอพนัสนิคม 11 โรงเรียน อําเภอพานทอง 3
โรงเรียน อําเภอบอทอง 4 โรงเรียน และกิ่งอําเภอเกาะจันทร 2 โรงเรียน ดังนั้นเด็กดอยโอกาส
และเด็กพิการ เมื่อเรียนจบชวงชั้นใดแลวจึงสามารถเขาเรียนตอในชวงชั้นที่สูงขึ้นไปไดจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของตน สําหรับเด็กที่มีชื่อตาม
ทร. 14 แตไมทราบขอมูลการเขาเรียนนัน้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดติดตาม
เด็กโดยใชวธิ จี ัดทําทะเบียนเด็กเปนรายบุคคล ประสานหนวยงาน องคกร ชุมชนผูปกครองให
เห็นความสําคัญของการศึกษา รวมทั้งการกํากับ ดูแล ใหโรงเรียนปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
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ผลการศึกหาความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนที่มีตอโรงเรียนขนาดเล็ก
ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจกับโรงเรียนขนาดเล็กดานตาง ๆ ดังนี้
1. ที่ตั้งสถานศึกษา ในพื้นที่ที่ตนอาศัยมีโรงเรียนรวมความรูและเปนตัวเชื่อมหรือ
ถายทอดความรูความสามารถตาง ๆ ใหกับชุมชนและนักเรียน ถาหากยุบเลิกสถานศึกษาไปจะ
มีความรูเหมือนกับขาดแหลงเรียนรู และนักเรียนในพื้นที่คงเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนใกลเคียง
ซึ่งหางประมาณ 2 กิโลเมตรเศษคอนขางลําบาก เพราะผูปกครองสวนใหญอายุมาก (ตองเลี้ยง
หลานเนื่องจากพอแมไปทํางานที่ตัวเมือง) มีปญหาเรื่องการไปรับสงเรียน (ระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษา)
2. ตัวบุคคล
2.1 ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่มคี วามรูความสามารถในการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียนในดานภูมิทัศนใหสะอาดรมรื่นสวยงาม มีภาวะผูนําทีจ่ ะชักนําชุมชนเขามามีสวน
รวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดานตาง ๆ เชน งบประมาณ แรงงานและรวมพัฒนา
สถานศึกษาไดเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
2.2 ครูผูสอน สวนใหญมีความรูความสามารถในการเรียนการสอน การจัดทํา
สื่อ ใสใจปฏิบตั ิงานดวยความเสียสละ ตัง้ ใจดูแลบุตรหลานและสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรุ
ในหองเรียนใหแกนักเรียนไดเปนอยางดีนาเห็นใจเพราะตองทํางานหนักในดานการสอน การ
ทําอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กและมาเยี่ยมทีบ่ านนักเรียนตามโอกาสที่สมควร
2.3 ผูเรียน สวนใหญมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีวนิ ัยยิ้มแยมแจมใส ชวย
พัฒนาโรงเรียน บริเวณ โรงเรียน และชวยเหลือซึ่งกันและกันรวมทัง้ รักโรงเรียน
3. ความรวมมือ
3.1 ผูปกครองยินดีใหความชวยเหลือและรวมมือพัฒนาสถานศึกษาเต็มที่
3.2 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหความชวยเหลืองบประมาณ อาคาร
สถานที่ และครูจางสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
3.3 ชุมชนพรอมเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียน เชน การปลูกผัก การทําสวน
และการทําขนม เปนตน (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. 2549: 14-23)
สุธน หลาบานโพน (2548: 32) ศึกษาเรือ่ ง การดําเนินการตามวิสยั ทัศนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดกลาวถึงความสําคัญของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน วาเปนบุคคลในชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนวาเหมาะสมใน
การทําหนาที่การจัดการศึกษาในแตละโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมี 2 ดานคือ
1. ความคาดหวังทางการศึกษาแยกออกเปน 3 ดาน คือ 1) ความคาดหวังดาน
วิชาการหมายถึง กรรมการการศึกษาโรงเรียน ตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษา โดยเนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบแขงขันดานวิชาการตาง ๆ และการใหบริการดานวิชาการแก
ชุมชน 2) ความคาดหวังดานจริยธรรม หมายถึง กรรมการการศึกษาโรงเรียนตองการให
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โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเนนการพัฒนานักเรียนดานความคิด จิตใจ กิริยามารยาท ซาบซึ้งใน
ศิลปะและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสุขภาพสมบูรณและการสงเสริม
ดานจริยธรรมแกชุมชน 3) ความคาดหวังดานวิชาชีพ หมายถึง คณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนมีความตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาโดยเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะเกีย่ วกับ
วิชาชีพตางๆ สรางเจตคติทดี่ ีตอการทํางาน และการใหบริการดานวิชาชีพแกชุมชน
2. การสนับสนุนจากชุมชน แยกออกเปน 2 ดาน คือ 1) การใหความชวยเหลือ
หมายถึงชุมชนใหการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนในเรื่องเงินทุน ทรัพยากร หรือการเปนแหลง
วิทยาการ 2) การมีสวนรวม หมายถึง การใหกรรมการการศึกษาโรงเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดการศึกษา
การมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา
40 วา “ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา”
สมบูรณ สังฆโสภณ (2550: 97) ศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางแกปญหาการ
บริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยรวม พบวา อยูในระดับ
ปานกลางโดยทางโรงเรียนมีโครงการใหครูไดออกเยี่ยมผูปกครองนักเรียนพบปะประสานกับ
ผูปกครองประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน หาขอมูลของ
นักเรียนและของชุมชน ในการที่จะขอความรวมมือชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งดาน
อาหารกลางวัน การสงเสริมสุขภาพนักเรียน ตลอดทั้งขอมูลในการจัดทําสํามะโนประชากร
นักเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพอสรุปไดวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการสงเสริม
และสรางโอกาสใหเด็กเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสว น
รวมเพื่อพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยกิจกรรมและโครงการดังนี้
โครงการกิจกรรมการติดตามผลการใชหลักสูตรและการจัดการเรียนรู สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดสํารวจการใชหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขนาดเล็กพบวา โรงเรียนมีการใชทั้งหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทางไกลผานดาวเทียม
หลักสูตรบูรณาการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรบูรณาการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยโรงเรียนหนึ่งอาจมีการใชหลักสูตรทั้ง 4 แบบ
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แตละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การจัดการเรียนการสอนแบรวมชั้น
เรียนรวมชวงชั้น การใช ICT เพื่อการเรียนรู แลกเปลี่ยนครูสอนกับโรงเรียนใกลเคียง การจางครู
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรีไทย มาชวยสอนโดยใชงบประมาณจากทองถิ่นหรือ
จากการบริจาค การใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น แหลงเรียนรู เปนตน
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พัฒนาครูและ
ผูบริหารตามมาตรฐานการประเมินภายนอก จากการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบ
แรก (2544 – 2548) พบวามีโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับดี จํานวน 15 โรงเรียน และอยูใน
ระดับพอใช จํานวน 26 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 มีเปาหมายที่จะใช
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนผานเกณฑการประเมินในระดับที่สูงกวา ขณะนี้มีโรงเรียนที่ไดรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบที่สองบางแลว แตยังไมทราบผลการประเมิน แต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนถาโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดีก็ประเมินไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะดีตามไปดวย จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและ
การศึกษาดูงานของผูบริหารโรงเรียนและครู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและศึกษา Best
Practice โรงเรียนขนาดเล็กดวยกันเพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม
บริบทของตนใหมีคุณภาพสูงขึ้น
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตทุกแหงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแลและรักษา
คุณภาพการศึกษา โดยใชแบบทดสอบของสํานักทดสอบทางการศึกษาทดสอบ 4 วิชา ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และจากผล
การแขงขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดใหมีการ
แขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนจากทุกโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 กิจกรรมการแขงขันมีหลากหลาย นักเรียนสามารถใชทักษะ ประสบการณ ความรูรอบตัว
ที่มีอยูเขารวมแขงขันได เพราะมีกิจกรรมแขงขันในระดับปฐมวัยถึงชวงชั้นที่ 2 จํานวน 31
กิจกรรม มีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ผลการแขงขันนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับ
รางวัลประเภทตาง ๆ ไดแก รางวัลที่ 1,2,3 และรางวัลชมเชย จํานวน 15 กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ 48.39 ของกิจกรมที่จัดในระดับชั้นดังกลาวทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีผลการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ป 2550 ภาค
กลางและภาคตะวันออก การแขงขันในงานดังกลาว สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ไดสงนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ จากโรงเรียนทุกสังกัดใน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เขารวม
แขงขัน ผลกการแขงขันนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กไดรับรางวัล 5 เหรียญ
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รวมทั้งผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานการประเมิน
คุณภาพศึกษาจาก สมศ. รอบแรก (2544 – 2548) ในระดับดี จํานวน 15 โรงเรียน เพื่อใหได
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนอื่น ๆ สามารถนําไปประยุกตได
ผลการศึกษา พบวาโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีลักษณะเปนชนบท ประชากร
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและรับจาง นักเรียนในเขตบริการมีจํานวนนอยมีทั้งเรียนในโรงเรียน
ที่อยูในเขตบริการและเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก
โรงเรียนมีปญหาเรื่องทรัพยากร โรงเรียน จัดการบริการโดยมีโครงสรางการบริหารงานทั้ง 4
ดาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน พัฒนาโรงเรียน มีการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบชัดเจนจัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้น รวมชวงชัน้ ผูบริหารโรงเรียนจะพัฒนา
และปรับปรุงภูมทิ ัศน ชวยจัดการเรียนการสอน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุน ดานวัสดุ
ครุภัณฑ และจางครูสอนในชั้นเด็กเล็กและวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับครูมีหนาที่หลักคืองาน
หลักสูตรการสอนและงานกิจการนักเรียน มีหนาที่รับผิดชอบรองลงมาคือ งานบุคลกร งาน
นโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานชุมชนสัมพันธ (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. 2549: 15-19)
สอดคลองกับการศึกษาของทวี บุตรสาธรรม (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปญหาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแกน พบวาโรงเรียนขยายโอกาส 3 ขนาด มีปญหาการดําเนินงานดานตาง ๆ คลายกัน
ไดแก ขาดการบูรณาการหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนไม
เพียงพอ ครูสอนไมตรงกับสาขาวิชาที่ถนัด บุคลากรไมเพียงพอ ครูมีภาวะหนี้สนิ มาก กิจกรรม
ไมสนองความตองการของเด็กแตละวัย ขาดบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการและการเงิน อาคารเรียนไมเพียงพอและทรุดโทรม และขาดการประชาสัมพันธงานของ
โรงเรียนใหชมุ ชนไดรับการอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ ใจเอื้อ
(2549: 96) ไดศึกษาเรื่องมโนทัศนของครู นักเรียน และผูแทนชุมชนตอโรงเรียนขนาดเล็กใน
อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกพบวาโรงเรียนไดมีการใชรายการ
ที่ออกอากาศของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการเรียนการสอนและโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณหรือสิ่งประดิษฐประกอบการเรียนรูเพียงพอ ดังนั้นไดใหขอเสนอวาควรมีการพิจารณา
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหงใหมีระบบทางไกลผานดาวเทียมและมีสื่ออุปกรณประกอบการ
เรียนรู เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องและสรางสรรค ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกทีท่ ุกเวลาและเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรูทุกประเภท ซึ่งไดมีความสอดคลองกับมนตรี ศรีเพชร (2546 : 119) ซึ่งได
ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีม่ ีครูไมครบชัน้ สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม
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ครบชั้น นั้นมีปญหาการขาดงบประมาณในการจัดซื้อ จัดทําสื่อการเรียนการสอน และยังได
เสนอแนะเกี่ยวกับวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน เนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณ สื่อ
มีนอยและเกาไมทันสมัย หนวยงานที่รับผิดชอบควรใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ จัดซื้อ
จัดหา จัดทําใหมีสื่อที่มีประสิทธิภาพ ตรงหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู สนับสนุนการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีชว ยสอนโรงเรียนศูนยปฏิรูป โรงเรียนเครือขาย ชวยแกปญหา เพื่อลดปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร และไดแนะนําเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ซึ่งโรงเรียนไมสามารถวัดผล
ไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลการใหมคี วามรูตามสภาพจริง และ
การจัดทําแฟมพัฒนางาน การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลทีม่ ีมาตรฐาน สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและหลักสูตร และสอดคลองกับผลการดําเนินงาน หายุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 5 G ของโรงเรียนวัดเนินตามาก ดานความพึงพอใจของ
ผูปกครองและชุมชน ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีความเต็มใจใหความรวมมืออยางดีกับทางโรงเรียนในทุกกิจกรรม และรวม
บํารุงรักษาโรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา ผูปกครองมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในโรงเรียนสงบุตรหลานมาเขาเรียนเพิ่มขึน้ มีความรักและผูกพันกับโรงเรียน
จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา โรงเรียนไดมีการใชหลักสูตร
สถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกซึ่งเปนการสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของผูเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
4. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมและโครงการสงเสริมการผลิตและการใชสื่อเทคโนโลยี ไดจัดใหมีการอบรม
การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหครูสามารถใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชนโครงการพัฒนาวิชาชีพครู Intel Teach to the Future โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานคอมพิวเตอร การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย การซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย การตกแตงและการสรางภาพกราฟฟกดวยโปรแกรม Adobe
Photoshop 7 การพัฒนาเว็บไซตดวย Xoopo:CMS การพัฒนาเว็บไซตดวย Macromedia
dreamweaver การสราง Photo Album ดวย Proshop Gold การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิก
ดวย Desktop Author การตัดตอวีดีโอดวย Ulead Studio
กิจกรรมการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพการที่โรงเรียนจะสามารถใช
ทรัพยากรที่มอี ยูอยางคุมคามีประสิทธิภาพได จําเปนตองมีการวางแผนการใชทรัพยากรให
สอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงจัดใหมีการ
อบรมครู บุคลากรของโรงเรียนในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการระดับสถานศึกษา และจากการ
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ติดตามผลการใชงบประมาณตามแผนงาน โครงการ พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถใช
งบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการภายในเวลาที่กําหนด
กิจกรรมสงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 สงเสริมการประชาสัมพันธโรงเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ เชน การเผยแพร
ประชาสัมพันธ ดานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเนินตามาก อําเภอพนัสนิคม ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 7 และทางเคเบิล้ ทีวี การแสดงนิทรรศการผลงานของครู นักเรียนและ
ผูบริหารโรงเรียนในงานมหกรรมทักษะทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต
2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ป 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก นอกจากนําเสนอผลงาน
วิชาการแลว ยังนําเสนอดานเทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม อาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงดวย
การเผยแพรผลงานสูสาธารณชนทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก เปนที่รูจักของชุมชนและพรอมใหการ
ชวยเหลือในปการศึกษา 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสนับสนุนคอมพิวเตอรใหแก
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 6 โรงเรียน รวม 35 เครื่อง องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จางครู
จํานวน 3 คน ใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียนเปนเงิน 270,000 บาท สถานประกอบการสง
ผูบริหารสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหแกนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน (กลุม
พนัสนิคม 1) ไดแกโรงเรียนบานหนองหัวหมู วัดหนองมวงใหมและวัดใหมทาโพธิ์ โดยสอนทุก
วันเสาร ระหวางเวลา 08.30 – 12.00 คน สถานประกอบการชวยเหลือดานซอมแซมอาคาร
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง สนับสนุนวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนแกโรงเรียนกิจกรรมโครงการ
ดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ทําหนาที่เปนผูป ระสานงานและนําเสนอ
ขอมูลของโรงเรียนสําหรับหนวยงานตนสังกัดไดแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อซอมแซมอาคาร ติดตั้งโทรศัพท ปรับปรุงไฟฟา จัดซื้อ
คอมพิวเตอรรวมเปนเงิน 948,345 บาท และมีการศึกษาของชุมพร สวยสด (2550 : 12-13) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพและวิธีการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามทัศนะของผูนําชุมชนในเขต
บริการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ไดศึกษาแนวทางในการ
ระดมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่เปนองคประกอบพื้นฐาน
ไดแกทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรเงิน วัสดุอุปกรณ ขอมูลสารเทศ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน และวรรณา หุนพานิชย (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พบวา วิสยั ทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก และผูบริหารมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอยูในระดับมากเชนกัน
จินตนา นันทปรีชา (2544: 26-27) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ไดสรุป
ความสําคัญของบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการบริหารงานธุรการ

45
การเงิน และพัสดุไววา ผูบริหารตองเปนผูริเริ่มและสงเสริมการจัดทําโครงการเกี่ยวกับงาน
ธุรการของสถานศึกษา จัดหาเครื่องมือ บุคลากร ใหขวัญ กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ชวยเหลือปรับปรุงโครงการ หรือการปฏิบัติงาน งานธุรการใหเปนไปตาม
ระเบียบ จัดซื้อจัดจางตามอํานาจที่ไดรับ มีการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานการเงินและ
พัสดุ
นิพนธ สําแดงเดช (2548: 48) ไดศึกษาเรื่องวิสัยทัศนการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไดสรุปวาผูนําที่มีวสิ ัยทัศนควร
เปนผูที่มีความสามารถในการคาดคะเนและเรียนรูจากประสบการณไดดี มีความคิดสรางสรรค
มุงอนาคตมากกวาอนุรักษนิยม มีความสามารถในการสังเคราะหขอ มูลเพื่อการวางแผนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวมีความกระตือรือรนที่มีการรับรูและสามารถในการพัฒนาศักยภาพใหบังเกิดผล
สูงสุด เปดใจกวางรับประสบการณใหม ๆ อยูเสมอ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2532: 2; อางถึงในวชิรพันธ แตงทิพย. 2548: 2-3) ไดกลาววา
การบริหารจัดการสถานศึกษายุคปจจุบันนั้นทรัพยากรที่มีความสําคัญในการดําเนินการจะ
ประกอบดวยกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนํามา
พิจารณาในการจัดการศึกษา และถึงแมวาในองคกรนัน้ จะมีอุปกรณทางการบริหาร อันไดแก
เงิน วัสดุอุปกรณท่ดี ีสักเพียงใด สิ่งเหลานี้ก็เปนเพียงแควัสดุไมสามารถจะดําเนินการจัดการ
ภายในองคกรนั้น ๆ ได ถามีคนที่ดีมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการก็ทําให
องคการนั้นมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งเห็นไดวาคนนับเปนทรัพยากรใน
การบริหารที่สาํ คัญมากที่สุด ยิ่งคนในฐานะผูนําหรือในตําแหนงผูบริหารก็ยิ่งมีความสําคัญที่สุด
ตอประสิทธิภาพของงานเปนผูที่มีความรูค วามสามารถในการประสานประโยชนภายใน
หนวยงาน
สรุปการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็กนัน้ จะเห็นไดวา
โรงเรียนไดมีการระดมความรวมมือจากชุมชนเพื่อเปนการระดมทรัพยากรตาง ๆ มาสนับสนุน
และพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งถือวาการพัฒนานี้มีปจจัยดานทรัพยากรเปนหลักสําคัญใน
การดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) และ
แบบปฏิบตั ิทดี่ ี (Best practices)
3.1 ประวัติความเปนมาและความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะ
เกษม บํารุงเวช (2547: 79-80) กลาววาแนวคิดเรือ่ ง การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) เปนแนวคิดที่เริ่มในประเทศจีนเมื่อประมาณ 2,500 ปมาแลวซึ่งพบไดจาก
คัมภีรในการทําสงครามของซุนวู (Sun Tzu’s Rules) มีหลักการทําสงครามขอหนึ่งที่วา “รูเขา
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รูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครัง้ ” ดังอธิบายวา ในการทําสงครามนั้นหากเรารูจักกองทัพของขาศึก
ดีและขณะเดียวกันเราก็รูจกั กองทัพของเราดีแลวจะรบกันกี่ครั้งก็สามารถชนะขาศึกไดไมยาก
ในประเทศญีป่ ุน มีคําวา “Dantotsu หรือดันโตทสึ หรือ Dentotsu หรือ เด็นโทะทสึ”
(กันยรัตน โหละสุต. (2550:7) ที่หมายถึง ที่สุดของที่สุด (Best of the best) เมื่อพิจารณาแลว
หลักการของทั้งจีนและญี่ปนุ ถือวาเปนหลักการที่สําคัญในการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) ที่อาศัยแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลของคูแขงขัน แลวนํามาเปรียบเทียบ
ขอมูลและกระบวนการของเราเอง เพื่อวิเคราะหหาชองวาขอเดน ขอดอยและกําหนดประเด็นใน
การปรับปรุงพัฒนาองคกรของตน นิภา พงษวิรัตน (2547: 57) กลาววา เปนคําที่พัฒนามา
จากงานที่นักแกะสลักหินรุน กอน ๆ ทําเครื่องหมายไวบนหินเพื่อเปนที่สังเกตไดงา ยและเปน
แนวทางในการตัดวัสดุตามความยาวที่ตอ งการ สวนบุญชู บุญญากิจ (2545: 9) กลาวไววามี
การใหความหมายของคําวา Benchmark ใชในวงการขายผา ในรานขายผาจะมีไดบรรทัดที่มี
หมุดใชเทียบซึ่งติดอยูที่บนโตะ คนขายผาจะใชไมบรรทัดที่มีหมุดอยูบนโตะในการวัดความยาว
ของผา และจุดที่ติดหมุดนี้คือจุด Benchmark และอาจพบคํานี้ในการแขงขันตกปลา ซึ่งขนาด
ของปลาที่ตกไดจะถูกวางลงบนเกาอี้ จากนั้นใชมีดขีดทําเครื่องหมายบนมานั่ง (Bench)
เครื่องหมายที่ถูกขีดอยูบนมานั่งเราเรียกวา Benchmark คือจุดที่วัดขนาดของปลา และอีกที่มา
หนึ่งของคําวา Benchmark กลาวถึงตั้งแตสมัยอียิปตโบราณซึ่งมีการตัดหินเพื่อใชในการ
กอสราง โดยมีการรอยบากที่กอนหินเปนเครื่องหมายเทียบกับแทงเหล็กเพื่อใชเปนจุดอางอิง
ซึ่งเปนที่มาของคําวา Benchmark
ดังนั้นจึงเห็นไดวาการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)นั้นมีที่มาหลากหลาย
ดังที่มีผูศึกษาคนความา จึงพอสรุปไดวาการเปรียบสมรรถนะ(Benchmarking) เปนการ
เปรียบเทียบ การวัด กับเกณฑที่มีผูอื่นไดทําเอาไวและนําผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาเพื่อทราบ
สภาพหรือสภาวะขององคกรของตนวาอยูใ นระดับใดเมือ่ เทียบกับผูอนื่ สวนคําวาการ
เปรียบเทียบสมรรถนะนั้นมีผูใหความหมายไวหลากหลายความหมายไดแก
แคมป (Camp. 1989: 12 อางอิงจาก ทัคเคอร (Tucker Sue. 1996: 1) กลาววา
การเปรียบเทียบสมรรถนะเปนกระบวนการในการคนหาวิธีที่ดที ี่สุดอันจะนําไปสูการปฏิบัตทิ ี่
เปนเลิศ
ทัคเคอร (Tucker Sue. 1996: 3) ใหความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะวา
เปนกลวิธีที่จะนําไปสูแหลงขอมูลไปปฏิบตั ิใหเกิดประโยชนสูงสุดที่ใชเปนทางทําใหเกิดความพึง
พอใจแกลูกคา
แจ็คสัน และลุนด (Norman Jackson and Helen Lund. 2000: 4) ใหความหมายการ
เปรียบเทียบสมรรถนะวา เปนการวิเคราะหการทํางาน การปฏิบัติงาน และกระบวนการภายใน
องคกรและระหวางองคกร เพื่อใหไดซึ่งขอมูลในการนํามาปรับปรุงในองคกรของตน
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เคลลี (Kelly. 2001: 1) ใหความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงงานระหวางองคกรหรือสวนใด
สวนหนึ่งขององคกร
โอคแลนด (Oakland. 1999: 1) ใหความหมายคําวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) วาเปนมาตรฐานในการวัดและอางอิงที่ใชเพื่อการเปรียบเทียบ และยังเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องในการระบุหา การทําความเขาใจ และการปรับปรุงเพื่อหาการปฏิบัติและ
กระบวนการดีที่สุด (Best Practice) ซึ่งจะนําไปสูผลการปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ
The American Productivity and Quality Center Benchmarking Management
Guide (Jarrar & Zairi. 2001: 908) ไดกลาวถึงความหมายวาเปนกระบวนการของการวัดและ
การเปรียบเทียบอยางตอเนือ่ งขององคกรและผูนําทางธุรกิจเพื่อใหไดขอมูลมาซึ่งไดนํามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในองคกรของตน
ไรเดอร (Reider. 2000: 26) ใหความหมายถึงคําวาการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) คือการเปรียบการปฏิบัติงานในองคกรของตนที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เพื่อให
ไดผลที่เปนเลิศ (Best practice) ทั้งภายในองคกรและกับภายนอกองคกรเพื่อใหเปนเครื่องมือ
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลง (tool for change)ในองคกรตน
แพทเตอรสัน (Patterson, James G. แปลโดย วุฒิพงศ ยศถาสุโรดม. 2547: 11) ให
ความหมายการเปรียบเทียบ (Benchmarking) วาเปนการคนหา และใชวิธีปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดในภาค
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อการบรรลุถึงสิง่ ที่ลูกคาตองการ การเพิ่มกําหนดเปาหมายที่สามารถ
ทําได การพัฒนาวิธีการวัดผลิตผลที่แมนยํา การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และ
ประยุกตใช วิธีปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุด (Best Practice) ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
เดวิด อัลทามี (นันทกา อดิเรกสมบัติ. 2544: 14 อางอิงใน ยุพิน จันทรเจริญสิน.
(2548: 21) ใหความหมายคําวาการเปรียบเทียบสมรรถนะวาเปนแนวติดหนึ่งที่มอี ะไรมากกวา
คําพูดติดปาก แตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาอันดับความสามารถในการแขงขันและเปน
องคประกอบอีกองคประกอบหนึ่งของแนวคิดทีว่ ากระบวนการมีความสําคัญเทา ๆ กับผลงาน
ทั้งนี้มีการใหความหมายของคําวา Benchmarking ในภาษาไทยไวหลายความหมาย
เชน การวัดรอยเทาชาง มลิวลั ย นิจผล (2548: บทคัดยอ)ใชคําวาการเทียบรอย มณรัตน
สีมาวงษ (2548: บทคัดยอ) ใชการเทียบรอย กิตติ กิตติศัพท (2549: บทคัดยอ) และชลลัดดา
แกวปดตา (2549: บทคัดยอ)ใชการเปรียบเทียบสมรรถนะ แพทเตอรสัน, เจมส จี
(Patterson, James G. 2547: คํานํา) ตรีรัตน บูรพาวัลย (2549: บทคัดยอ)และวงคเดือน
จันทา (2549: บทคัดยอ) ใชการเทียบเคียง เฉลิม สุขนันท (2549: บทคัดยอ) จุมพล ระบอบ
(2549: บทคัดยอ) มังกร นวกุล (2549: บทคัดยอ) สมศักดิ์ คณฑา (2549: บทคัดยอ) สุปรียา
ศรีสุข (2549: บทคัดยอ) ตางใชคําวา การเทียบเคียงสมรรถนะ พัชรา เกรียงไกร (2548: 4) ใช
คําวามาตรฐานเปรียบเทียบ และยุพิน จันทรเจริญสิน (2548: บทคัดยอ) ยังใชแบบคําทับศัพท
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วาเบ็นชมารคกิ้ง สวนฐิติมา เหมือนทองจีน (2546: บทคัดยอ) และดวงพร สืบแกว (2546 : 1)
ใชคําวา Benchmarking สําหรับการศึกษานี้ผูวิจัยใชคําวาการเปรียบเทียบสมรรถนะ นอกจากนี้
แลวยังมีผูศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ไวดังนี้
กิตติ กิตติศพั ท (2546: 25-26) ไดใหความหมายของคําวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ
วาเปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่จะนําไปสูการปรับปรุงตนเอง ซึ่งไดเรียนรู
จากผูอื่นและนําวิธีการปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด (Best Practice) ไปดัดแปลงและนําไปใชอยางเหมาะสม
(Adopt and Adapt)
รัตติยา จุลเสน (2548: 7) สรุปความหมายของคําวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) วา เปนการยอมรับในการเปรียบเทียบและนําความรูที่ไดมาศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑทเี่ หมือนกับคูแขง โดยสรางความแตกตางจากสินคาประเภทเดียวกัน
วงคเดือน จันทา (2549: 26 – 27) ใหความหมายวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) เปนกระบวนการในการวัดและใชเปรียบเทียบกับองคกรที่สามารถทําหรือ
ปฏิบัติไดดีกวา และนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงในองคกรของตนเพื่อชวยพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจอยางเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่อง
มลิวัลย นิจผล (2548: 19-21) ไดใหความหมายของ การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) วาหมายถึง กลวิธีที่ใชในการเปรียบเทียบ การวัดผลิตภัณฑ และบริการกับ
องคกรที่สามารถทําไดดีกวาเปนการเรียนรูจากการปฏิบัตทิ ี่ดที ี่สุด (Best practice) ของผูอื่น
เปนกระบวนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องและมีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาหรือใชปรับปรุง
คุณภาพของงานที่ทํา
พัชรา เกรียงไกร (2548: 15) ใหความหมายของ การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) วาเปนวิธกี ารวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ บริการและวิธีการปฏิบัติกบั
องคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของ
ตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ
ตรีรัตน บูรพาวัลย (2549: 4 – 5) ใหวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
หมายถึง วิธีทชี่ วยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการทํางานซึ่งประกอบไปดวยการเฝาดู
และการเรียนรู จากคูที่เปรียบเทียบในเรือ่ งสมรรถนะและพฤติกรรม ดวยการอาศัยเวลาและ
ความตั้งใจและใชการเปรียบเทียบสมรรถนะนี้เพื่อคนหา วิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สุด (Best practice) จาก
คูที่เปรียบเทียบดวย
แอนนา พุมจันทร (2548: 32 – 33) กลาวถึงความหมายของคําวา การเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) เปนวิธีการเปรียบเทียบวัดผลิตภัณฑ การบริการ และกระบวนการ
กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวาโดยมีเปาหมายของการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงาน และ
เปนการคนหาผูปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุด และนําผลการประยุกตที่ไดจากการเปรียบเทียบมาปรับปรุง
องคกรของตน
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อําพร ไตรภัทร (2544: 22) กลาววาการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) นั้น
หมายถึง จุดอางอิง หรือสิ่งที่ใชเปนมาตรฐานสําหรับการประเมินหรือเปรียบเทียบ และเปน
กระบวนการที่ทําอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นและนําผลการปฏิบัติ
เปรียบเทียบมาพัฒนาองคกรของตนเอง
เพ็ญพันธ เพชรศร (2546: 89) ใหความหมายวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) เปนเครื่องมือของการจัดการสมัยใหมที่ใชหลักการคนหาวิธีปฏิบัติท่ดี ีทสี่ ุด
(Best practice) จากหนวยงานภายนอกที่จะนํามาใชในหนวยงานของเราคืออะไร และวิเคราะห
วาวิธีปฏิบตั ิทดี่ ีที่สุดนั้น ๆ ทําไดดีที่สุดไดอยางไร โดยใชวธิ วี ัดทั้งเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ
บริการ กระบวน ดวยวิธีการเฝาดู และเรียนรูจากผูอื่นที่จะชวยทําใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการทํางานอยางตอเนื่อง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 2 – 3) กลาววาการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) หมายถึงวิธีการทีใ่ ชวัดการเปรียบเทียบ ผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติกบั
องคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชปรับปรุงตนเองเพือ่ มุงสูความเปน
เลิศ หรือก็คือการคนหา วิธปี ฏิบัตทิ ี่ดีที่สดุ (Best practice) ที่จะนํามาใชประยุกตและปรับปรุง
องคกรของตนเอง
กันยรัตน โหละสุต (2549: 18) กลาวถึงการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
วาเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและการปฏิบัติของผูทเี่ ราเปรียบเทียบ เพื่อการเรียนรู
ในการพัฒนางานใหดีกวาเดิมโดยรวมมือกัน แบงปนขอมูล รวมทั้งการคนหาวิธกี ารและ
นวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานขององคกร
บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2545: 10) ใหความหมายวา การ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) หมายถึง วิธกี ารในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ
บริการและวิธกี ารปฏิบัติกบั องคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใช
ในการปรับปรุงองคกรของตนเอง เพื่อมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ
จากที่มีผูใหความหมาย การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ขางตน ผูวิจยั สรุป
ความหมายวา เปนเครื่องมือและวิธีการวัด การเปรียบเทียบ การปฏิบัติ ดานผลผลิต การบริการ
และกระบวนการขององคกรอื่นและนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อใหเกิด
การเรียนรูและคนหานวัตกรรมใหม หรือวิธีหรือแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best practice)ใหเกิดขึ้นใน
องคกรของตน
3.2 ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ
บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545: 14 – 18) ไดแบงประเภทของ
การเปรียบเทียบสมรรถนะไว 2 วิธี คือ
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1. แบงตามวัตถุประสงคของการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ
2. แบงตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวย
แบงตามวัตถุประสงคของการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ
1. Performance Benchmarking บางทีเรียกวา Result Benchmarking คือการ
ทํา เปรียบเทียบสมรรถนะโดยเปรียบเทียบเฉพาะผลงาน หรือตัวชี้วดั ระหวางองคกรของตนกับ
คูเปรียบเทียบเพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการทํางานของกระบวนการตาง ๆ วา
เปนอยางไร เชน การเปรียบเทียบผลกําไร ยอดขายเปนตน เปนเพียงแคการเปรียบเทียบตัวเลข
เทานั้นเพื่อทราบสถานการณวาองคกรของตนเปนอยางไร มีจุดออนจุดแข็งตรงไหน แตไมได
บอกถึงวิธีการวาตองปรับปรุงอยางไร
2. Process Benchmarking คือการทําการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือ
วิธีการปฏิบัตงิ านระหวางองคกรอื่นโดยเนนการเรียนรูวิธีการปฏิบัตทิ ี่ดีจากองคกรอื่นเพื่อนํามา
ปรับปรุงองคกรของตน วิธีนี้เปนที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากกอใหเกิดนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ และสามารถตอบคําถามไดวา องคกรที่ปฏิบตั ิไดดีนั้นมีการทําอยางไร ใน
การเปรียบเทียบสมรรถนะนี้เปนที่มาของการคนหา วิธีปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุด (Best Practice) ซึ่ง
สามารถทําไดทั้งกระบวนการธุรกิจ กระบวนการสนับสนุน กระบวนการบริหารจัดการ
3. Product Benchmarking บางทีเรียกวา Customer Satisfaction
Benchmarking คือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคนวาลูกคามีความพึงพอใจสูงสุดใน
คุณลักษณะใดของสินคา เชน การออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ จากนั้นนําผลสรุปนั้นมา
เปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑของตนและผลิตภัณฑของคูที่ตนเปรียบเทียบดวยวามีความ
แตกตางกันอยางไร วิธีการนี้นิยมทําในกลุมสินคาเทคโนโลยีหรือสินคาตามแฟชัน่
4. Strategy Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกลยุทธระหวางองคกรของ
ตนกับองคกรที่ประสบความสําเร็จในดานการวางกลยุทธ การเปรียบเทียบแบบนีเ้ ปนการ
เปรียบเทียบระดับสูงและตองอาศัยผูเชี่ยวชาญชวย ผลของการเปรียบเทียบนี้มักมีผลกระทบใน
ระยะยาวและมีผลกระทบตอองคกรอยางรุนแรงขนาดพลิกโฉมองคกรไดเลย
แบงตามผูท่เี ราไปเปรียบเทียบดวย
1. Internal Benchmarking เปนการเปรียบเทียบตัวชีว้ ัดหรือความสามารถใน
การปฏิบัติกบั ผูที่อยูในองคกรเดียวกัน หรือเครือเดียวกันเพื่อหาขอมูลมาเปรียบเทียบกันเอง
เพราะขอมูลหาไมยาก ทํางายไมเปนความลับ ผลการทําเพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Work Standard) ใหแกองคกรซึ่งการทําการเปรียบเทียบนี้จะทําภายในองคกรกอน
แลวจึงขยายไปสูการเปรียบเทียบกับองคกรภายนอกหรือคูแขงตอไป แตมีขอจํากัดที่มักจะเปน
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การเปรียบเทียบในวงแคบจึงไมไดเกิดการเรียนรูใหม ๆ กระทั่งแคบลงไปเรื่อย ๆ เพราะความ
เปนองคกรเดียวกัน
2. Competitive Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกับผูที่เปนคูแขง
(Competitor) โดยตรง การเก็บขอมูลคอนขางลําบากเพราะเปนความลับ จึงทําไดเพียงแคบาง
กระบวนการเทานั้น ตองอาศัยบุคคลทีส่ ามเขาไปชวยเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล การทําการ
เปรียบเทียบขอมูลตองอาศัยเวลาและอยูบ นความสบายใจของทั้งสองฝาย ผลการทําการ
เปรียบเทียบขอมูลนี้สามารถใหผลในการบอกตําแหนงขององคกรของตนในตลาด และยังบอก
จุดออนจุดแข็งของตนมากกวาการเรียนรูเพื่อใชนวัตกรรมมาปรับปรุง
3. Industry Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกับผูท ี่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แตไมไดเปนคูแข็งกันโดยตรง เชนอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาที่ผลิตโทรทัศนสามารถ
เปรียบเทียบกับบริษทั ที่ผลิตเครื่องปรับอากาศได การเปรียบเทียบนีเ้ ปนการหลีกเลี่ยงปญหาใน
การเก็บขอมูลเพราะสามารถเก็บไดงายกวารวมทั้งปญหาเรื่องความลับดวย
4. Generic Benchmarking หรือ Functional Benchmarking เปนการ
เปรียบเทียบกับองคกรที่มีความเปนเลิศในการบวนการทํางานนั้น ๆ ซึ่งอาจมีธุรกิจที่แตกตาง
กับตนโดยสิ้นเชิง เปนการมุงหวังที่จะคนหาผูที่มีความเปนเลิศ (Best Practice) แตมีความ
คอนขางยากตองอาศัยความคลายคลึงกันที่มีเหตุมีผล พบวาเปนการเปรียบเทียบประเภทนี้มกั
ทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ใหความรูใหม ๆ
การแบงประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ตามวิธีของ แจ็คสัน
(Jackson. 1998b อางอิงใน เกษม บํารุงเวช. 2547: 81 – 85) ไวดังนี้
1. การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบแฝง กับการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบ
เปดเผย (Implicit or Explicit Benchmarking) สกรอฟลด (1998 อางอิงใน เกษม บํารุงเวช,
2547: 81-83) ไดใหความหมายถึงการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบแฝง หมายถึงการ
เปรียบเทียบสมรรถนะที่เปนผลพลอยไดจากการรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมโดยทั่วไป ไมใชเปน
การเปรียบเทียบสมรรถนะโดยตรง สวนการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเปดเผย หมายถึงการ
ดําเนินการที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะและระบุทศิ ทางทีจ่ ะปรับเปลี่ยน
องคกร อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนองคกรในที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองวางแผนอยาง
รอบคอบและตองมีการจัดวางโครงสรางเพื่อรองรับการดําเนินงาน
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดําเนินการตามลําพัง กับการเปรียบเทียบ
สมรรถนะทีต่ อ งอาศัยความรวมมือจากองคกรอื่น (Independent or Collaborative
Benchmarking) การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดําเนินการตามลําพัง หมายถึงกระบวนการที่
องคกรทําการเปรียบเทียบวิธีปฏิบตั ิ กระบวนการปฏิบตั ิหรือผลการปฏิบัติงานของตนกับขอมูล
สาธารณะ หรือฐานขอมูลของลูกคา ซึ่งเปนขอมูลที่จัดทําโดยองคกรภายนอก
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3. การเปรียบเทียบสมรรถนะภายในองคกร กับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ภายนอกองคกร (Internal or External focused benchmarking)
4. การเปรียบเทียบสมรรถนะในแนวตั้ง กับ การเปรียบเทียบสมรรถนะใน
แนวนอน
5. การเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงคุณภาพ กับการเปรียบเทียบสมรรถนะเชิง
ปริมาณ
6. การเปรียบเทียบสมรรถนะที่เนนปจจัยปอน กระบวนการหรือผลผลิต กับ
การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบผสมผสาน
3.3 ประโยชนของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (แพทเตอรสัน. 2547: 31-38)
1. ทําไดตามความตองการของลูกคา เปนการวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ
การประยุกตใชวิธปี ฏิบตั ิที่ดที ี่สุด (Best Practice) ขององคกรอื่น ๆ ที่ประสบความสําเร็จ ทําให
เราไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกคาตองการและสิ่งที่ลกู คาไดการตอบสนอง
2. ประยุกตใชวิธปี ฏิบัตทิ ี่ดีที่สดุ ขององคกร เมื่อทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ที่ถูกตองจะกอใหเกิดแรงสนับสนุนและสรางความกระตือรือรนในการเปลี่ยนแปลงในองคกร
3. เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ จะ
เปนการทาทายความคิดที่ยดึ ถือมานานอันจะนําไปสูการเห็นชองวาง (gaps) ระหวางผลการ
ปฏิบัติงานที่องคกรตองการกับผลการปฏิบัติงานจริงทําใหสามารถเพิม่ ศักยภาพการผลิตและลด
ตนทุนไดในการแขงขัน อีกทั้งยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย
4. กําหนดเปาหมายที่ตรงประเด็น เปนไปไดและทําได ในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะไดสาํ เร็จและมีประสิทธิภาพจะทําใหรูสึกมั่นใจวาเปาหมายที่วางเอาไวมคี วามสําเร็จ
และเปนไปไดเพราะการเชื่อมความตองการกับวิธีปฏิบตั ิที่ไดรับการพิสูจนมาแลว และการ
เปรียบเทียบสมรรถนะยังชวยใหองคกรสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงของเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาวิธกี ารวัดผลไดถกู ตอง การเปรียบเทียบสมรรถนะและวิธปี ฏิบัติ
ที่ดีที่สุดทําใหผูนําและบุคลากรในองคกรเขาใจจุดออนและจุดแข็งในองคกรไดดีขึ้น
6. กอใหเกิดการสนับสนุนและแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรม
ภายใน ซึ่งการเปรียบเทียบสมรรถนะนีส้ ามารถทําใหบุคลากรไดรบั ทราบถึงความจําเปนในการ
ปรับปรุงสวนตาง ๆ อยางตอเนื่อง
7. กําหนดและขัดเกลากลยุทธ การที่องคกรอื่นไดเรียนรูกลยุทธตาง ๆ มา
กอนหนาและเปนองคกรที่เราเลือกในการเปรียบเทียบสมรรถนะนั้นสามารถทําใหเราขัดเกลากล
ยุทธและคาดการณผลจากความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และยังทําใหมกี ารพัฒนาแผนรองรับฉุกเฉิน
(Contingency plan) และยังนําไปปฏิบตั ิไดอยางรวดเร็วขึ้น
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8. สัญญาณเตือนความลมเหลว การเปรียบเทียบสมรรถนะสามารถบอกไดวา
องคกรเราตามหลังคูแขงหรือไม และเริ่มตามเมื่อใดในเรื่องตาง ๆ และการเปรียบเทียบ
สมรรถนะนี้ยงั สามารถบอกแนวความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาที่สําคัญขององคกรได
9. การทดสอบประสิทธิภาพของผลโปรแกรมคุณภาพ การเปรียบเทียบ
สมรรถนะจะเปนเครื่องมือทดสอบวา การริเริ่มดานคุณภาพและกลยุทธดานการแขงขันที่
เหมาะสมกับองคกรเราหรือไม
10. การปรับองคกรใหม ในการเปรียบเทียบสมรรถนะนั้นเปนสิ่งจะเปนตอการ
ปรับองคกรหรือการจัดกระบวนการและระบบตาง ๆ ซึ่งจะเห็นผลความตางเมื่อไมมีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะอยางสิ้นเชิง
11. สนับสนุนการแกปญหาใหดีขึ้น การเปรียบเทียบสมรรถนะเปนการเพิ่ม
ความสามารถในการแกปญหาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการวางโครงรางที่วางไวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลมากขึ้นและยังกระตุนใหบุคลากรมีการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยอาศัยแนวทางการ
บริหารโดยขอเท็จจริง (Management by-fact) ที่เปนองคประกอบหลักในการพัฒนาและธํารง
รักษาคุณภาพขององคกร
12. เสริมสรางใหเกิดการศึกษาและการสรางสรรค การเปรียบเทียบสมรรถนะ
เปนวิธีการทีท่ าทายตอวิธกี ารปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ที่มักปฏิบตั ิกนั มาดวยความเคยชิน จนเกิด
การตอตานการเปลี่ยนแปลง เมื่อบุคลากรใชการเปรียบเทียบสมรรถนะงานที่สําคัญ ๆ อยูเสมอ
จะทําใหบุคลากรในองคกรมั่นใจวามีความพรอมในการเปดรับความคิดใหม ๆ และความ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ในเรื่องประโยชนของการเปรียบเทียบสมรรถนะนี้ บุญดี บุญญากิจ (2545: 1112) ไดเสริมวายังมีความเขาใจวาการเปรียบเทียบสมรรถนะเปนการลอกเลียนแบบผูอื่นมา
ไมใชการวิเคราะหคูแขงเทานั้น ไมใชการไปเยี่ยมชมงาน ไมใชการเขาไปสืบความลับ แตเปน
กระบวนการเรียนรูวิธีการปฏิบัตขิ องผูอื่น ซึ่งเปนการกระทําอยางเปดเผย เปนระบบ และมี
จุดประสงค เปนการนําวิธกี ารปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดที่เขาไดเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนและ
เหมาะสมกับองคกรของตน
3.4 ขั้นตอนของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking ) (Benchmarking
การเทียบเคียง-แขงดีสูความเปนเลิศ. 2552: ออนไลน)
สําหรับลําดับขั้นตอนของกระบวนการในการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking )ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบตั ิสามารถจะแบงเปน 5 ชวงดวยกัน ซึ่งเมื่อทําการ
ศึกษาในแตละชวงแลว ก็จะสามารถเห็นไดชัดเจนวาสิง่ ที่ทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ มิใชเปน
เพียงแคการนําขอมูลที่สําคัญ ๆ มาเปรียบกันเทานั้น หากแตยังเปนการเพรียกหาพันธสัญญา
(Commitment)จากทุก ๆ คนในองคการใหมีความมุงมั่นรวมกันไดอยางสูงยิ่ง

54

ขั้นตอนที่ 1 ตัดสินใจเลือกวาจะทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ ในเรื่องใด ซึ่งไดแก
- ระบุถึงความตองการและเปาหมายขององคกร
- สํารวจผังการปฏิบัติงานโดยรวมภายในองคกร
- วิเคราะหและศึกษากระบวนการที่สําคัญ ที่จะมีผลตอผลลัพธในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ รวมถึงวิธีการที่จะวัดคาสิ่งตาง ๆ ในกระบวนการนั้น ๆ
- ตัดสินใจวา เราตองการรายละเอียดในเรือ่ งใดบางสําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 2 ระบุชื่อคูเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบสมรรถนะ
- ตัดสินใจวาจะทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ ในลักษณะใด (ภายใน หรือภายนอก)
- เฟนหาองคกรที่คูควรแกการนํามาเปนแมแบบ
- ลองติดตอองคกรคูเปรียบเทียบเพื่อขอความรวมมือในการรวมกันทําโครงการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ
- ใหความสนใจเปนพิเศษกับขอวิจารณทงั้ ปวง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
- รางแบบสอบถาม รวมถึงคําจํากัดความและคําอธิบายตาง ๆ
- รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่สาํ คัญจากองคกรของตน
- รวบรวมขอมูลจากองคกรของคูเปรียบเทียบ และขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เทาที่จะทําได
- ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ไดรับ (ยืนยัน และทบทวนเพื่อความเชื่อถือไดของ
ขอมูล)
- ปรับปรุง – แกไขตัวแปรที่ไมไดตองการจะนํามาเปรียบเทียบ (ถามี)
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห
- จัดลําดับและเรียบเรียงประเภทของขอมูล
- วิเคราะหหาชวงหาง (Gap) ของสมรรถนะดานตาง ๆ พรอมทั้งระบุสาเหตุที่เปนผลให
เกิดชวงหางนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติการเพื่อกอใหเกิดผลลัพธ
- สรางการยอมรับเปนการภายในสําหรับผลลัพธที่ไดจากการศึกษา
- รวมเอาผลลัพธที่ไดเขาไวในแผนธุรกิจ
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- เตรียมแผนการเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพจากขอมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
- ออกแบบกระบวนการงานใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขสิ่งที่เปนปญหาและพัฒนา
กระบวนงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- นํากระบวนงานที่ไดรับการออกแบบใหมเขาใชงาน
3.5 การนําการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) มาใชในสถานศึกษา
(วงคเดือน จันทา. 2549: 32-36 และ ดํารง มาตี๋. 2552: ออนไลน)
ปจจุบันไมวาจะเปนวงการธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล แมแตรานคาทั่วๆไป ตางก็
จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยูตลอดเวลาซึ่งจําเปนตองเริ่มตนจาก
กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) กับผูที่ดีกวาหรือดีที่สุด (Best practices)
เปนอันดับแรก และในวงการบริหารทั่วไปตางยอมรับกันวากระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) เปนขั้นตอนมาตรฐานสากลที่ทําไดโดยงาย ทั้งนี้ในแวดวงการศึกษาก็
เชนเดียวกัน สถานศึกษาจัดวาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษา และเพื่อใหการพัฒนา
งานเพื่อเขาสูมาตรฐานทั้ง 3 ดาน คือ มาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน และมาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน ไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหารโรงเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของจึงควรแสวงหาเทคนิค วิธกี ารที่ถูกตอง มาประยุกต
ใชใหเหมาะสมกับสถานการณตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่นและกระบวนการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ(Benchmarking) คือวิธีการหนึง่ ที่จะนํามาประยุกตใชในสถานศึกษาเพื่อ
เขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว
3.6 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking)
สําหรับผูบริหารถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูและพัฒนาการของ
สถานศึกษา สถานศึกษาจะเขาสูมาตรฐานทั้ง 3 ดานหรือลมเหลวขึ้นอยูกับความรูความ
สามารถของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรงเพราะการตัดสินใจและแกไขปญหาของผูบริหารจะ
กระทบในวงกวางแกสถานศึกษาเชนเดียวกับงานอื่นๆภายในสถานศึกษาการทําการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) จะประสบผลสําเร็จไมไดหากขาดความเขาใจและการ
สงเสริมจากผูบริหาร ซึ่งที่ผูบริหารควรมีบทบาทสําคัญ ดังนี้ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, อางถึง
ในดํารง มาตี๋. 2552: ออนไลน)
1. การริเริ่มผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและสราง
นวัตกรรมใหมของสถานศึกษา
2. การมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม ในการ
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สรางองคการเรียนรูโดยเฉพาะการเปนสวนสําคัญในการวางแผนและดําเนินการของ
สถานศึกษา
3. การสงเสริม ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมแลละสนับสนุนการดําเนินการของ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มที่ทงั้ ทางตรงและทางออมโดยการสนับสนุนทั้งในดาน
งบประมาณ ทรัพยากร การใหความสําคัญและกําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษา
4. การเปนตนแบบ ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินการและการนําแนวทางใหมาปฏิบัติ มิเชนนั้นบุคลากรในสถานศึกษาอาจมองไมเห็นภาพ
ที่เปนรูปธรรมหรือไมกลาที่จะปฏิบัติงานตามแนวใหม
5. เปดโอกาส ผูบริหารสถานศึกษาตองใหโอกาสแกบุคลากรในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหมๆ ตลอดจนยอมรับตอความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะเปนสวน
สําคัญของการเรียนรูและประสบการณของสถานศึกษา
6. ติดตามผล ผูบ ริหารสถานศึกษาตองแสดงความใสใจ และมุงมั่นในการสราง
องคการเรียนรู ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําจะทําการ
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นในเชิงจิตวิทยาแกบุคลากรในสถานศึกษา
7. การใหขอมูลยอนกลับ เปนการใหขอมูลสําคัญที่ใชในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
ของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาระบบการเรียนรูของ
สถานศึกษา
จึงอาจสรุปไดวา การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ(Benchmarking) จะมีผลในทางบวกและมี
ความสําคัญตอการดํารงอยู และการรักษาความสามารถในการแขงขันของสถานศึกษาในระยะ
ยาว ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษามีหนาทีโ่ ดยตรงที่จะกําหนดแนวทางและเปนผูนําสถานศึกษามี
การเปดรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สรางสรรคตอไป
3.7 แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
American Productivity and Quality Center (บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ
ศิริพานิช. 2545: 10 – 11) ไดใหคําจํากัดความของ Best Practices วา คือแบบปฏิบัตทิ ี่ดีที่
สามารถกอใหเกิดผลที่เปนเลิศ รวมความแลว Best Practices คือ วิธีปฏิบตั ิทที่ ําใหองคกรและ
สบความสําเร็จหรืออาจกลาวไดวา คือ แบบปฏิบัตทิ ี่ดีท่ที ําใหองคกรกาวสูความเปนเลิศ ซึ่งอาจ
ปรับสํานวนใหเกี่ยวของกับวงการการศึกษาไดวา (พรรณี เหมะสถลและคณะ. 2551: 66) Best
Practices เปนวิธีการทํางานใหมๆ ที่สถานศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการบรรลุผลลัพธที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผูปกครอง และ
เปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ กาวสู
ความเปนเลิศ
สมพร เพชรสงค (อางถึงใน บุญศิลป อาษาสนา. 2549: 50 – 51) ไดใหความรูเกีย่ วกับ
แบบปฏิบัตทิ ดี่ ี(Best Practices) ไวดังนี้
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ความหมายแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) เปนวิธีการทํางานที่ดีทสี่ ุดในเรื่องนั้น
ซึ่งอาจจะเปน ระบบบริหารเทคนิควิธีการตาง ที่ทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับสูงสุด ดังนั้น
แบบปฏิบัตทิ ดี่ ี (Best Practices) จึงไมใชเปนแคเพียงวิธี การทํางานที่ดีแตเปนการทํางานที่
ดีกวาหรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบ บริหาร และเทคนิควิธีการตาง ทําใหผลงานนั้น
บรรลุเปาหมายสูงสุด
จุดเริ่มตนวิธีแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) เริ่มตนจาก วงการแพทยเปนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดไี มวาจะนําไปปฏิบัติ ที่ไหนอยางไร ซึ่งผลงานที่ปฏิบตั นิ ั้นไดนําไปสูผลสําเร็จ
หนวยงานจําเปนตองมีการแลกเปลีย่ นวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีกับหนวยงานยอยและมีการ
แลกเปลีย่ นระหวางหนวยงานตาง ซึ่งเปน หนวยงานภายนอก ผลสุดทายของ แบบปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practices) คือ การนําไปใชจนเปนมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา ไดมีสมาคมวิชาชีพแพทย
ไดมีการรวมตัวกันเพื่อทําการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูปวย สมาชิกของสมาคมจะทําการ
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ โปรแกรมการดูแลสุขภาพ ในราคาที่ต่ําแตใหความพึงพอใจแกผูปวย
ซึ่งเปนกิจกรรม ที่ตองอาศัย การแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ ซึ่งกันและกันการจัดกิจกรรม
ดําเนินมาอยางตอเนื่องมีการแจกรางวัล Best Practices เพื่อกระตุน ในการปรับปรุงคุณภาพ
ผลงาน รางวัลแบงเปนประเภทตาง ตามลักษณะผลงานตาง ๆ ซึ่งเชื่อถือไดวาเปนผลงานชิ้น
เยี่ยมในแตละประเภทสวนรางวัลใหญมีเพียงรางวัลเดียวคือ Grand Prizeผูชนะจะไดรับรางวัล
เปนเงิน 2,400,000 บาท ไดเขารวมสัมมนาระดับชาติของสมาคมผลงานจะได รับการตีพิมพใน
วารสาร Best Practices และเว็บไซตของสมาคม ตัวอยางโปรแกรมที่ไดรางวัลคือ โปรแกรม
การเชิญชวนดูแลผูปวยที่เปนมะเร็งที่ตอมลูกหมากของกลุมแพทยเฮนรี่ฟอรด โดยใหผูปวย
สามารถดูแลตนเองไดที่บานรวมกับการรักษาที่ศูนยการรักษาโดยดําเนินกิจกรรมในลักษณะ
การวิจัยผลของโปรแกรมพบวา 90 เปอรเซ็นต ของผูปวย ที่ไดรับการวินิจฉัยสวนใหญเปน
มะเร็งในระยะแรกเทานั้น ผูปวยมีความพึงพอใจในการดูแลรักษา การประเมินการใหรางวัลมีทั้ง
การสังเกตอยางไมเปนทางการและการสนทนา มีการใชแบบสํารวจ ความคิดเห็นของผูปวยคําที่
มีความหมายใกล เคียงกับแบบปฏิบัตทิ ดี่ ี (Best Practices)
Good Practices เปนคําที่มคี วามหมายคอนขางกวาง ใชในความหมาย เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพแตอาจจะยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัดหรือแสดงความถูกตองอยาง
ชัดเจน อาจจะเปนเพียง คําบอกเลาปากตอปาก ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลเชิงประจักษมายืนยัน
ผลงานแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) เปนคําเฉพาะหรือศัพทที่ใชในวงการวิชาชีพ ที่แสดงถึง
ผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องมีหลักฐานสนับสนุนหรือแสดงผลงานหรือ
ความสําเร็จของงาน Innovative Practice หมายถึง จุดเนนและแนวทางการทํางานที่นาสนใจแต
ตอนนี้ยังไมมีตัวชี้วัดใด บอกความสําเร็จไดแบบปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practices) ทางดานการศึกษา
เปนเครื่องมือทางดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยีย่ ม บางครั้งแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best
Practices) อาจจะเปนเพียงแคแนวคิดงาย แตเปนแนวคิดที่ทรงพลานุภาพนาตื่นตาตื่นใจเปน
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การคิดนอกกรอบ เมื่อหนวยงานมีแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) แลวควรไดมี การพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องจนมาตรฐานแบบปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) ของหนวยงานทาง
การศึกษานั้น ๆ ได
นอกจากนี้แลว แบบปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practices) (Best Practices, 2552 : ออนไลน)
เปนวิธีการทํางานหรือวิธีปฏิบัติงานที่สงผลตอผลงานที่มีคุณภาพ หรือสงผลตองานที่ประสบ
ผลสําเร็จ แนวคิดพื้นฐานทีม่ ีสวนสําคัญในการนําแนวคิด เรื่อง Best Practices มาใชการพัฒนา
งานประกอบดวย
1. ความตองการในการแสวง หาขอมูลหรือความรูเพื่อนําสูการพัฒนางานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หรือการนําความรูไปใชเพื่อการสรางประโยชน (Knowledge Application)
2. ความเชื่อวาความรู หรือแหลงขอมูลไมมีเฉพาะในเอกสาร ในตํารา หรือจากการ
เรียนรูตามรูปแบบเดิม เชนการอบรมโดยฟงจากวิทยาการเทานั้น หากแตขอมูลหรือความรู อยู
ในตัวบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในการทํางานหรือการใชชวี ิต หรือในองคกรที่ปฏิบัติงานที่
ประสบผลสําเร็จ (Knowledge Generation)
3. ความเชื่อในวิธีการเรียนรู ที่เปนกระบวนการจัดการกับความรู (Knowledge
Management หรือKnowledge Integration) Best Practices มีแนวทางดําเนินการดังนี้
3.1. การเตรียมการ หมายถึงการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการศึกษา การ
กําหนดเกณฑในการวิเคราะหผลงานหรือแหลงขอมูลที่จะจัดทํา Best Practices การกําหนด
รูปแบบหรือกรอบการเขียน Case รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ ตลอดจนการเตรียมทีมงานซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาทีม ผูเขียนcase ผูถายภาพตัดตอภาพและบรรณาธิการ เปนตน
3.2. การเลือกกรณีศึกษา หมายถึงการพิจารณาเลือกหนวยงาน หรือผูที่มี
ผลงานที่เปนเลิศ หรือมีผลงานประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับ การศึกษาผลงานจําเปนตองมี
ขอมูลที่ยืนยันความสําเร็จอยางนาเชื่อถือ เชนผานการประเมินตามระบบของโครงการนั้นๆ (ใน
กรณีที่เปนงาน หรือโรงเรียนในโครงการเฉพาะ) ไดรับรางวัลที่เกีย่ วของกับเรื่องนั้นๆ ผานการ
ประเมิน มีความภาคภูมิใจ เปนผลงานทีท่ ําใหกาวสูเปาหมายของชีวิตที่สูงขึ้นหรือเปาหมาย
สูงสุดในเวลานั้น
3.3. การจัดทําแผนการจัดทํา Best Practices ซึ่งประกอบดวย วิธกี ารเก็บ
ขอมูล เครื่องมือในการเก็บขอมูลระยะเวลา การประสานงาน การวิเคราะหขอมูล การจัดทํา
เอกสาร การนําเสนอ Best Practices (ควรมีการนําเสนอที่หลากหลายเชน นําเสนอโดยเอกสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ นําเสนอผาน website เปนตน) เมื่อการจัดทํา Best Practices จบลง
จําเปนตองมีการตรวจสอบและควรตรวจสอบกอนนําเสนอ
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3.7.1 แบบปฏิบัติที่ด(ี Best Practices) ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไมมีการจัดทํา แบบปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) อยางเปนระบบ แตแทที่จริงแลวหนวยงานในสังกัด สพฐ. มีแบบปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practices) อยูแลว และมีมากมายทั้งสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา และการ
ปฏิรูปราชการแตผลการนําเสนอมักจะเปนผลงานที่เกีย่ วกับการปฏิรูปการศึกษาเปนสวนใหญ
เชน รูปแบบเทคนิควิธีการสอนตาง เทคนิคการนิเทศและการบริหารสถานศึกษา เปนตน
สําหรับในสวนของการปฏิรูประบบราชการ ยังไมปรากฏออกมาอยาง ชัดเจน สวนใหญมักจะรู
กันในหนวยงาน หรือวงการที่เกี่ยวของ เชน การเบิกคารักษา 15 นาที การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การบริหารงานธุรการ การจัดการศึกษานานาชาติ โรงเรียนในแนวตะเข็บ
ชายแดน One Stop Service เปนตน รูปแบบเทคนิควิธีการบริหารราชการเหลานี้ไดหลบซอน
อยูในสํานักงาน ยังไมไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ันอยางแพร หลายสําหรับสถานศึกษาที่
ตั้งอยูทั่วประเทศก็เชื่อวามีแบบปฏิบัตทิ ดี่ ี (Best Practices) กระจัดกระจายหลบซอนอยู
มากมาย เชนเดียวกันแตไมมีการบันทึกรายงานใหรับทราบกันอยางกวางขวาง
แบบปฏิบัตทิ ดี่ ี (Best Practices) ในหนวยงานสามารถเกิดขึ้นได หลายชองทาง
ตัวอยางดังนี้
1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรูประสบการณ ภาวะผูนําทางผูบริหารที่คาดหวัง
ความสําเร็จ การคิดเชิงอนาคตการเปลี่ยนแปลง ผูปฏิบัติงาน หรืออยูใตบังคับบัญชาเรียนรูจาก
การปฏิบัติ ริเริ่มสรางสรรคแก ปญหาการทํางาน เสนอแนะวิธีการตอผูบริหารและอาจจะเกิด
แนวคิด การรับรูคําปรารภของคณะกรรมการ ของผูปกครองของประชาชนหรือผูร ับบริการ
กอใหเกิดการสรางสรรค วิธกี ารใหม หรือที่ดีกวา
2. เกิดจากปญหาอุปสรรค การบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งปจจัยนําเขากระบวนการ และ
ผลผลิตไมไดตามเปาหมายความกดดันจากผูรับบริการ การขับเคลื่อน นโยบายของผูบริหาร
ระดับสูง ภาวะขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤติทาํ ใหมีการแสวงหาแนวทาง
กระบวนการวิธีการที่ ดีกวา เพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด
3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา คนหาวิธีการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิต กําไร หรือสราง
ความพึงพอใจของผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคการขั้นตอนการดําเนินงาน แบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) เสนอแนะได ดังนี้
ขั้นตอน 1 การวิเคราะหภารกิจที่แทจริงของหนวยงานนั้น ๆ
ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะห สภาพของหนวยงาน ซึ่งอาจ ดําเนินการไดหลายวิธี เชน
ใชวธิ ีการสํารวจ การระดมความคิด การใชกระบวนการ AIC หรือ SWOT เปนตน
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ขั้นตอน 3 การกําหนดภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอน 4 การปฏิบัติ ตามแบบวิธีการอาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบ
ประเมินผลอยางตอเนื่องเปนระยะ
ขั้นตอน 5 ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบ ในดานขัน้ ตอนระยะเวลา
งบประมาณและผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม
ขั้นตอน 6 ปรับปรุงพัฒนา และขยายผลการนําไปใชในหนวยงาน ใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
ขั้นตอน 7 การบันทึกเขียนรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ
นอกจากขอเสนอ 7 ขั้นตอนขางตนแลว หนวยงานสามารถจะดําเนินการไดอีกหลาย
กระบวนการ เชน ตามแนวทางของวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) ซึ่งประกอบดวย
P : การวางแผน
D : การปฏิบัติ
C : การตรวจสอบประเมินผล
A : การปรับปรุงพัฒนากําหนดกิจกรรมใหม เปนตน
3.7.2 คุณลักษณะของแบบปฏิบัติทดี่ ี (Best Practices)
การวินิจฉัย แบบปฏิบัตทิ ี่ดี(Best Practices) นอกจากจะทรงพลังมีความตืน่ ตา
ตื่นใจในตัวมันเองแลว ควรจะมีประเด็นการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานนั้น
2. สนองตอนโยบายการแกปญหาการพัฒนา ประสิทธิภาพของหนวยงาน
3. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลา การทํางาน
4. ลดทรัพยากร ลดคาใชจาย
5. การนําเทคโนโลยีมา ใชประกอบการทํางาน
6. วิธกี ารที่ริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาใหมหรือประยุกตขึ้นใหม
7. สามารถทําแผนผัง เชิงเปรียบเทียบวิธีการเกาและใหม
8. อํานวยความสะดวกในการใช
9. วางระบบการใหบริการ มีชองทางการใหบริการ
10. สามารถเทียบเคียง วิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอื่นได
11. ผลผลิต/ ความสําเร็จเพิ่มขึ้น
12. ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางาน ตอไปไดยั่งยืนพอสมควร
14. การพัฒนาปรับปรุงตอไป ฯลฯ
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3.7.3 ขอบขาย แบบปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) ในหนวยงานทางการศึกษา
แบบปฏิบัตทิ ี่ดี(Best Practices) ดานบริการ เสนอแนะได ดังนี้
1. การประหยัดงบประมาณ
2. การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนในการใหบริการ
2.1 การออกใบสุทธิ
2.2 การขอใชอาคารสถานที่
2.3 การออกใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
2.4 การใหบริการขอมูลสารสนเทศ
2.5 การเบิกจายงบประมาณ ฯลฯ
3. การสงเสริมศักยภาพของหนวยงาน และสถานศึกษาสามารถนําระบบอีเล็ค
ทรอนิกส มาใชในการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
4. ระบบการวัดผลผลิต (ขอบขายการวัดปริมาณคุณภาพเวลาคาใชจาย)
5. การเปดโอกาสใหเอกชนหรือองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไรเขามามีสวน
รวมการบริหารจัดการ
6. การบริการที่เนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
7. การรับฟงและตอบสนอง ความคิดเห็นของประชาชน
8. การบริหารอัตรากําลังใหคุมคา
8.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง
8.2 การบรรจุแตงตั้งบุคลากรลงในอัตราวางอยางรวดเร็ว
8.3 การมอบหมายงานใหบุคลากรหรือกลุมบุคคลตรงกับความรู
ความสามารถและความถนัด
8.4 การสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มตามศักยภาพ
8.5 การติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ฯลฯ
9. การจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
9.1 การสงเสริมหรือพัฒนาใหบุคลากรพัฒนา ความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน
9.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
9.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูที่หลากหลายสม่ําเสมอและตอเนื่อง
10. การถายทอดเปาหมายและตัวชีว้ ัดขององคกร ใหถึงระบบบุคคล
11. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
11.1 การบริหารความเสี่ยง
11.2 การรายงาน
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3.7.4 แนวทางการพิจารณาแบบปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practices) (พรรณี เหมะสถล
และคณะ. 2551: 66-68)
วิธีการปฏิบัตใิ นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จะเรียกไดวาเปนแบบปฏิบัตทิ ี่
ดี (Best Practices) นั้น มีแนวทางการพิจารณา 6 ขอ ดังนี้
1. วิธปี ฏิบัตินั้นดําเนินการบรรลุผลไดสอดคลองกับความคาดหวังของชุมชน
หรือผูปกครองที่มีตอสถานศึกษาหรือเปนวิธีปฏิบัตทิ ี่สรางความพึงพอใจใหกับทุกคนใน
สถานศึกษาได
2. วิธีปฏิบตั ินนั้ ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจรจนเห็นผลอยางชัดเจน
วาทําใหเกิดคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือวิธีปฏิบตั ินั้นมีกระบวนการ
PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชีว้ ัดความสําเร็จที่ดีขึ้น
3. สถานศึกษาสามารถบอกเลาถึงวิธีปฏิบัตินั้นไดวา “ทําอะไร ? (what)” “ทํา
อยางไร ?(how)” และ “ทําไม? จึงทํา หรือ ทําไปทําไม? (why)”
4. ผลลัพธจากวิธีการปฏิบตั ินั้น เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการ
พัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
5. วิธปี ฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปจจัยนั้น
กอใหเกิดการปฏิบัตทิ ี่ตอเนือ่ งและยั่งยืน
6. วิธีปฏิบตั ินนั้ ใชกระบวนการจัดการความรู( KM: Knowledge Management)
เชน การเลาเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดําเนินการ
3.7.5 กระบวนการคนหาแบบปฏิบตั ิทดี่ ี (Best Practices) ในสถานศึกษา
สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เชน ผูปฏิบัติงานของ
ระบบโดยตรงที่เรียกวา ชุมชนแนวปฏิบตั ิ ( Community of Practices ) ผูประเมินคุณภาพ
ศึกษานิเทศก หรือผูใหคําปรึกษาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สามารถคนหา Best
Practices ไดโดยใชกระบวนการ ดังนี้
1. การคนหาวาสถานศึกษาหนึ่ง ๆ มีแบบปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณภาพอยางไร
จะตองวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา ความคาดหวังของผูปกครอง และชุมชนรวมทั้งผูมีสวน
ไดเสียวาคาดหวังกับสถานศึกษานี้อยางไรบาง
2. คนหาวาสถานศึกษามีวธิ ีปฏิบตั ิดี ๆ ที่ดําเนินการไดสอดคลองกับความ
คาดหวังอยางไรบาง
3. พิจารณาวาวิธีปฏิบัติดี ๆ เหลานั้นมีการนําไปใชจริงอยางครบวงจร PDCA
หรือไม เพื่อยืนยันวา วิธีปฏิบัติดี ๆ นั้นถูกนําไปใชจริง และเปน “นวัตกรรม” การทํางานของ
สถานศึกษาไดหรือไม
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4. ใชกระบวนการจัดการความรู เชน เรื่องเลาเราพลัง (Storytelling ) ในการ
แลกเปลีย่ นประสบการณของผูปฏิบัติของผูเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด
- กําหนดเปาหมายของการแลกเปลีย่ นวิธีปฏิบตั ิ (Knowledge Vision )
- เลาประสบการณจากการปฏิบัติการ ( Knowledge Sharing)
- สรุปเปนวิธกี ารปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ ( Knowledge Asset )
5. วิเคราะหปจ จัยความสําเร็จ บทเรียนทีส่ ถานศึกษาไดเรียนรูจากการ
ดําเนินการตามวิธีปฏิบัตเิ หลานั้น
จากความหมายของแบบปฏิบัตทิ ี่ดีที่กลาวมา พอสรุปไดวา แบบปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) นั้นมีการเริ่มตนจากการเปนวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดี ไมวาจะนําไปปฏิบตั ทิ ี่ไหนหรือ
อยางไร ซึ่งผลที่ไดจากปฏิบัติงานนั้นไดนําไปสูผลสําเร็จ สถานศึกษาจําเปนตองมีการ
แลกเปลีย่ นวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีกับสถานศึกษาอื่น อีกทั้งควรมีการแลกเปลีย่ นระหวางองคกร
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ผลสุดทาย คือ การไดแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในสถานศึกษา
4. การบริหารการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานในการจัดการศึกษา 3
ระดับคือ
1. ระดับกอนประถมศึกษา เปนการจัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน โดยจะรวมมือ
กับชุมชน ครอบครัว องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานในพื้นที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ใหกับผูเรียนวัย 3 – 5 ป อยางทั่วถึงและพรอมเขาเรียนระดับประถมศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาสําหรับผูเรียนทีอ่ ยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
9 ป ทุกคนเขาเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร มีความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตรงตามจุดมุงหมายหลักสูตร โดยใหการสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนกลุม ดอยโอกาสทุก
ประเภทใหสามารถจัดไดในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ
3. ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนในพื้นที่ที่เรียนจบชั้น ป.6 ไดมี
โอกาสศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยางทั่วถึงตามความเหมาะสมตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสนับสนุนใหเรียนตอจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบงเปนชวงชั้น ดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 6)
1. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของผูเรียน
โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ทั้งในแตละคาบเรียนนั้นไมควร
ใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาจะตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระใน
ลักษณะของการบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง
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มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการติดตอสื่อสาร
ในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ
2. ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายชวงชั้นที่ 1 แตจะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบ
บูรณาการโครงงาน การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การคิดคนควาแสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไป
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูอื่น
3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 การเรียนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท ี่มีหลักการทฤษฎี
ที่ยาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะเรื่อง และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น
เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัด
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม
4. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 การจัดการเรียนรูเนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้น มุงเนน
ความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัดและความตองการของผูเรียน ทั้งในดานอาชีพ
การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาตอ
ในการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ 4 ชวงชัน้ หนวยงานหรือองคกรที่มีภารกิจตอง
รับผิดชอบประกอบดวย 1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 3) สถานศึกษาตาง ๆ ซึง่ องคกรเหลานี้จะกระจายครอบคลุมทุกพืน้ ที่ของ
ประเทศ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา ดังนี้
โครงสรางการบริหารการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสรุปโครงสราง ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 70 – 71)
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีฐานะเทียบเทากรม ประกอบดวย
สํานักอํานวยการ สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ ร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวน 175 เขต มีโครงสรางการบริหารงาน คือ
กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผนงาน กลุมสงเสริมจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา กลุม นิเทศการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน กลุม
สงเสริมการศึกษาเอกชน
พนัส หันนาคินทร (พนัส หันนาคินทร. 2524: 75; อางอิงใน โชคชัย ไกรนรา. 2525:
8) กลาววา ผูบ ริหารโรงเรียนตองเปนผูดูแลกิจการงานทุกดานของโรงเรียนใหดําเนินไปอยาง
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สอดคลองกัน เพื่อมุงตอการใหการศึกษาแกนักเรียน งานของโรงเรียนแบงออกกวาง ๆ ได 3
อยางคือ งานเกี่ยวกับวิชาการ งานเกี่ยวกับธุรการ และงานเกี่ยวกับการบริหารและการ
ปกครองนักเรียน
สมบูรณ พรรณนาภพ (2521: 8; อางอิงใน เกียรติ หิรญ
ั กาญจน. 2543: 11) ให
ความหมายของคําวาการบริหารการศึกษาหมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ของกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดาน
ตาง ๆ อยางเต็มที่
นพพงษ บุณจิตราดุลย (2522: 15 -16; อางอิงใน ประดิษฐ ศิลาบุตร. 2536: 11) เห็น
วาการบริหารการศึกษาที่จดั ขึ้นในระบบโรงเรียนนั้น เปนภารกิจของผูบริหารโรงเรียนและครูที่
รวมกันดําเนินการจัดการ เลือกสรร และควบคุมสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดาน
ตาง ๆ ตั้งแตบุคลิกภาพความรูความสามารถ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม ตลอดจนการถายทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหเปนสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพของสังคมสมดังเจตนาของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว
จากแนวคิดและผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ซึ่งนักวิชาการไดอธิบายไว
ขางตนผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารการศึกษานั้นเปนกระบวนการทีม่ ุงพัฒนาความรูในการ
บริหาร เพื่อสงผลใหการบริหารโรงเรียน มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
5. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
5.1 ความสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก
สวัสดิ์ อินแถลง (2547: 17 – 18) ใหความหมายของโรงเรียนขนาดเล็กวา โรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยความหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีการกําหนด
ความหมายทีแ่ ตกตางไปจากโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (เดิม) ในเรื่องของขนาดโรงเรียนเดิมยึดเอาโรงเรียนที่มีขนาด จํานวนนักเรียน 120 คน
ลงมา โรงเรียนขนาดเล็กในความหมายใหมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดที่ขนาดโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากวา 300 คน ลงมาซึ่งยึดกรอบที่กําหนดไวในราง
กฎกระทรวง “วาดวยการจัดระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก พ.ศ. ......”
สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายความวา สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกินสามรอยคน ในกลุม
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไมเกิน 300 คน นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 121 – 300 คน
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน
ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็กในความหมายทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานกําหนดคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 300 คน
ในขั้นตนนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเปาหมายที่จะดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในกลุม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีขนาดนักเรียนต่ํากวา 120 คน
ลงมากอน ในกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุมคือ
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 60 คนลงมา
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเกิน 60 คนแตไมเกิน 120 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความสําคัญดังนี้ (วัลลภ ตั้งคณานุรักษ. 2548; ออนไลน อางถึง
ใน เกรียงศักดิ์ เอื้อใจ. 2549: 14 )
1. โรงเรียนขนาดเล็กเปนโรงเรียนที่อยูใกลชิดชุมชน นักเรียนไมตอ งเดินทางไป
โรงเรียนไกล ไมตองเสี่ยงกับภัยจราจร ซึ่งพอ แมสามารถดูแลไดอยางใกลชิด
2. โรงเรียนขนาดเล็กมีขนาดและจํานวนนักเรียนพอเหมาะ สามารถเนนในเชิง
คุณภาพไดไมยาก
3. โรงเรียนขนาดเล็ก ทองถิ่นสามารถเขามารวมบริหารจัดการ สนับสนุนและกําหนด
หลักสูตรที่ สัมพันธกับวิถีชวี ิตของทองถิ่นไดเปนอยางดี
สวัสดิ์ อินแถลง (2547: 9) กลาววาทุกโรงเรียนไมวาขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียน ลวนแลวแตมีคุณภาพดีทุกโรงเรียน
ผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนใดก็เหมือนกัน ไมมีความแตกตางมากนัก เด็ก
นักเรียนทุกคนไดใชบริการโรงเรียนใกลบานคงทําใหทุกคนตั้งแตนกั เรียน ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ
คลอดจนทองถิ่นชุมขน สังคม มีความเขมแข็ง มีความสุข ลดปญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร ลดคาใชจายภาคครัวเรือนเพือ่ การศึกษาของบุตรหลานของประชาชน ทําให
ผูปกครองมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยไมตองลงทุนจะเห็นวาถาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กไดจะเกิดประโยชนแกทุกคนทุกฝายมากมาย ที่สุดผูเรียนไดประโยชนสูงสุด
สังคมประเทศชาติก็ได ประโยชน ครอบครัว ชุมชน สังคมก็อบอุน และเขมแข็ง
จิรภา เกตุกาหลง (2545: 23) กลาววาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาประเทศทีใ่ หญมี
ประชากรหลายเชื้อชาติแตกตางกัน ทั้งทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ และเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเชื้อชาติจากแอฟริกา อเมริกาใต เอเชีย
เปนตน และคนเหลานี้จะมีปญหาทางภาษา โดยเฉพาะกลุมสมาชิกในครอบครัวจะมีการศึกษา
นอย รายไดต่ํา เปนผลกระทบตอการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นจากการศึกษาของนัก
การศึกษาชีใ้ หเห็นถึงความพยายามของนักการศึกษา ผูบริหารชุมชนอันเปนตัวการสําคัญที่จะ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนของเด็กที่อยูในเขตพื้นที่มีรายไดต่ําและความเปนอยูไมคอยดี
เทาที่ควร และผลการศึกษานี้จะเปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนไปที่ขนาดของ
โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะแกไขปญหาไดตรงประเด็น และจะไดรับความรวมมือ
จากผูปกครองและชุมชนไดดีกวา

67
กลิ่น สระทองเนียม (2535: 30) ไดกลาววา โรงเรียนบานบึงกระดานซึ่งเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนกั เรียนแค 100 กวาคน ครู 8 คนแตการบริหารจัดการตามโครงการตาง ๆ ของ
ผูบริหาร คณะครู และชาวบานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาโรงเรียนจนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูกับโรงเรียนในเมืองไดสบาย และเปนโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ทั้งนี้เกิดจากผลงาน
3 ดาน คือดานวิชาการ ดานสัมพันธชุมชน และการเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน
เจษฎา จันตะนาเขต (2548: 102 – 103) กลาววาจากการศึกษาสภาพปญหาของ
โรงเรียนบานบอสราง เกิดจากโรงเรียนไมไดเขาหาชุมชน และชุมชนก็ไมกลาเขาหาโรงเรียนทํา
ใหการจัดการสอนของโรงเรียนไมตรงกับความตองการของชุมชน ผูปกครองจึงไมสงลูกหลาน
เขาเรียน เมื่อชุมชนไมใหความชวยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนก็อยูไมได ดังนั้นวิธีการ
แกปญหาคือการดึงชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความเขมแข็งขึ้น ดวย
การดึงปราชญชาวบานที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพตาง ๆ มาเปนครูภูมิปญญาใหกับ
โรงเรียนทําใหการจัดการเรียนการสอนของครูประจําคลองตัวขึ้น และจากนั้นจึงสรางเครือขาย
พันธมิตร ทําการแลกเปลีย่ นเรียนรูและพึง่ อาศัยซึ่งกันและกัน
5.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารงานทั้ง
ดานวิชาการ ดานบุคลากร งบประมาณ การบริหารทั่วไป ตองคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนเปนหลัก
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสรางความเขมแข็งและยกระดับ
คุณภาพสูการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึ้นในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน และด า นคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได
กํา หนดแนวทางการดํา เนิ น งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กไว คือ บริหาร
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การ
ยุบ หรือการเลิกลมโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวไดคํานึงถึง ผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ ความคุมคาและการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และ สถาบันสังคมอื่น
การบริหารจัดการเพื่อนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพ และรูปแบบการดําเนินงาน จะ
มุงไปที่การจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูหลากหลาย
สามารถนําวิธกี ารเรียนไปใชในชีวิตจริงได และมุงใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม ในทุกขั้นตอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดวัยเรียน
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การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงจําเปนตองจัดรูปแบบอยางเหมาะสมให
สอดคลองและความตองการของชุมชน ทองถิ่น ซึ่งมีความผูกพันกับโรงเรียนอยางแนบแนนมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การยุบหรือการลมเลิกโรงเรียนขนาดเล็กจึงจําเปนตองเปนวิธีสุดทาย
และชุมชน ดังนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จาก
รูปแบบ ดังตอไปนี้ (รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก. ออนไลน. 2550)
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
1. รูปแบบ เรียนรวมบางชัน้
การจัดชั้นเรียนที่นํานักเรียนในแตละชั้น ที่อยูภายในชวงชั้นเดียวกันมาเรียนรวมกันเปน
หองเรียนเดียวกัน ซึ่งแตละชวงชั้นประกอบดวยนักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ
3 หรือชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ของชวงชั้นนัน้ ๆ และ การนํานักเรียน มาเรียนรวมกัน
อาจเปนการรวมนักเรียน 2 ชั้นหรือ 3 ชัน้ ก็ได
วิธีดําเนินการ
การนํานักเรียนจากโรงเรียนเครือขายบางชั้น เชน อนุบาล 1-2 ป.1-3 หรือ ป 4-6
ไปเรียนโดยจัดระบบการเรียนการสอนรวมกันกับโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือขาย ตองมีการ
สนับสนุนคาพาหนะ การประกันอุบัติเหตุที่เดินทางมาเรียนรวม การบริหารจัดการโรงเรียน ใน
กรณีที่มีผูบริหารของโรงเรียนเครือขาย อยูใหบริหารจัดการโรงเรียนเครือขาย สําหรับโรงเรียน
เครือขายที่ไมมีผูบริหารใหผูบริหารโรงเรียนหลักเปนผูร ักษาการในตําแหนงโรงเรียนเครือขาย
ทรัพยากรทีต่ องการ
การปรับปรุงดานบุคลากรที่มีมีความรูความสามารถ ดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนที่มาเรียนรวมไดรับบริการอํานวยความสะดวกในดานการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หองสมุดเคลื่อนที่ ครุภัณฑ/วัสดุ สอนวิชาชีพแบบ
หองเรียนเคลือ่ นที่ มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคาพาหนะจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ประโยชนทจี่ ะไดรับ
เปนการลดภาวการณขาดแคลนครูผูสอน ผูเรียนไดเรียนครบตรงตามหลักสูตรและ
สาระการเรียนรู เปนการเนนการมีสวนรวม การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียน
ในการบริหารจัดการโรงเรียนของชุมชนใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพและความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
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2. รูปแบบ เรียนรวมชวงชั้น
วิธีดําเนินการ
ผูที่เกี่ยวของรวมกันศึกษาขอมูลโรงเรียนเกี่ยวกับขอมูลจํานวนผูเรียนในปจจุบันและ
คาดการณลวงหนา 5 ป ในเรื่องจํานวนครู สภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยูของชุมชนสภาพพื้นที่
ใกลเคียงสภาพการคมนาคม แลวจัดกลุมกําหนดเปนศูนยรวมโรงเรียน โดยคํานึงถึงสภาพที่ตั้ง
ของการปกครอง คือสภาพเทศบาลตําบล สภาพระยะทางการเดินทาง จัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงและหารือแนวดําเนินการเพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
รวมกันในลักษณะการจัดการศึกษาเปนชวงชั้น คือ จัดแบงการเรียนการสอนออกเปนชวงชัน้
วางแผนกําหนดจัดครูในโรงเรียนในตําบลรวมกัน โดยจัดครูเขาสอนตามระดับชวงชั้นตาม
ความรู ความสามารถและความถนัดของครู โดยพิจารณาการจัดจํานวนครูตามเกณฑจํานวนครู
ที่จะทําการสอนในชั้นเรียน เสนอโครงการจัดการเรียนการสอนแบบศูนยโรงเรียนระดับตําบล
(รวมเรียนชวงชั้น) ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการเรียน
การสอนแบบศูนยโรงเรียนระดับตําบล เพื่อใหมีหนาที่ดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ประสานงานการดําเนินการในระดับอําเภอ ตําบลและโรงเรียน จากนั้นดําเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบศูนยโรงเรียนระดับตําบล
ดานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
พิจารณาจัดครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนในตําบลเปนทีมรวมกันตามสัดสวนหองเรียน
และชวงชั้นตามศูนยชวงชั้นในโรงเรียนตาง ๆ โดยที่ทุกโรงเรียนยังคงมีสถานภาพเปนโรงเรียน
ตามเดิม มีการบริหารจัดการตามลักษณะการบริหารโรงเรียนตามปกติ มีการดําเนินการเกณฑ
เด็กเขาเรียนตามปกติ เมื่อโรงเรียนแตละโรงเรียนรับเด็กเขาเรียนแลวจัดสงไปเรียนศูนย
โรงเรียนระดับชวงชั้นนั้น ในการบริหารงานวิชาการ โดยผูบริหารโรงเรียนและคณะครูที่สอนใน
โรงเรียนนั้นรวมกันวางแผนในเรื่องตาง ๆ เชน งานหลักสูตรและการนําไปใช งานการเรียนการ
สอน งานวัสดุ สื่อการเรียน การสอน หองสมุด งานนิเทศภายใน งานพัฒนาดานวิชาการ
ตางๆ เปนตน สวนการบริหารงานธุรการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโรงเรียนโดยงาน
ธุรการในชั้นเรียน มีการจัดทํา 2 สวน คือสวนที่ 1 ยังคงแยกทําเปนรายโรงเรียนตามเดิม และ
สวนที่ 2 ทําเปนภาพรวมในระดับชั้นทีศ่ นู ยนั้น ๆสวนงานธุรการ การเงิน การบัญชี และการ
พัสดุโรงเรียนเดิม ผูบริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบปฏิบตั ิงานตามภารกิจ โดยการจัดซื้อ
วัสดุตามจํานวนเงินรายหัวผูเรียนใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการ โดยมีการประสานความตองการ
ใชสื่อหรือวัสดุรวมกัน จากนั้นจัดแบงวัสดุหรือสื่อตามสัดสวนของจํานวนผูเรียนทีก่ ระจายไปตาม
ศูนยเรียนชวงชั้นนั้น
ในสวนของการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ใหครูผูสอนประจําหองเรียนใน
แตละศูนยทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้งในระหวางป ปลายปและภาคเรียน แลวจัด
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สงผลการวัดและประเมินผลไปยังโรงเรียนเดิมของผูเรียนชั้นนั้น ๆ เพื่อใหโรงเรียนเดิมอนุมัติ
ผลการเรียน การบริหารงานบุคคลผูบริหารโรงเรียนออกคําสั่งใหครูไปควบคุมดูแลผูเรียนและ
ปฏิบัติหนาทีส่ อน และงานอื่นๆ ในโรงเรียนศูนยชว งชัน้ นั้น โดยมีการลงเวลาปฏิบัติงานที่
โรงเรียนศูนยนั้น การพิจารณาความดีความชอบ มีการพิจารณารวมกันในระดับ ศูนยโรงเรียน
ระดับตําบลเขาสูการพิจารณาในระดับกลุมโรงเรียน ดานสวัสดิการ จัดวิธีการสนับสนุนคา
พาหนะใหผูเรียนทุกคน จัดระบบประกันชีวติ หมูใหกับผูเรียนทุกคน จัดระบบการเดินทางเพื่อให
ผูเรียนไดเดินทางปลอดภัย
ทรัพยากรทีต่ องการ
การจัดคาพาหนะใหกับผูเรียน และครูที่ไปปฏิบตั ิงานทุกคนที่เดินทางไปเรียน
รวม โดยจัดหารูปแบบที่หลากหลาย เชน เปนคาจางเหมารถรับ-สงผูเรียน เงินอุดหนุนผูเรียนที่
จัดสรรใหกับผูเรียนหรือผูปกครองนักเรียนไดโดยตรง เพื่อความคลองตัวในการใชจาย
งบประมาณตามสภาพจริง
ประโยชนทจี่ ะไดรับ
ความพึงพอใจของผูเรียน ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ผูนําชุมชน
และองคกรบริหารสวนตําบล ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบศูนยระดับตําบล แบบเรียน
รวมชวงชั้นใน 3 ดานคือ ดานปจจัยการดําเนินการ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดาน
ผลผลิตที่เปนคุณภาพผูเรียน
3. รูปแบบศูนยโรงเรียนแบบพักนอน
ศูนยโรงเรียนแบบพักนอนเกิดขึ้นจากการดําเนินการรวมศูนยโรงเรียนในรูปแบบตางๆ
ดังไดกลาวมา แตเนื่องจากผูเรียนที่เดินทางมาเรียนรวมไมสามารถเดินทางไป-กลับระหวาง
โรงเรียนหลักได เนื่องจากบานเรือนอยูหางไกลและการคมนาคมยากลําบาก หลายแหงเปน
ภูเขาและปาทึบ ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนตองพักนอนคางคืนที่โรงเรียนหลัก
วิธีดําเนินการ
โรงเรียนประสานงานรวมกับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการวางแผนการ
ดําเนินงาน จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับที่พกั อาคาร และวัสดุอื่น ๆ ที่
จําเปน จากภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดสรางและจัดหาที่พักสําหรับผูเรียน
แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดําเนินงานบริหารจัดการศูนยพักนอน
ทรัพยากรทีต่ องการ
งบประมาณในการจัดสรางเรือนพักนอน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
คาตอบแทนบุคลากรที่รบั ผิดชอบ
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ประโยชนทจี่ ะไดรับ
ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามศักยภาพของตนเองไดรับความเสมอภาคใน
การเรียนในกลุมประสบการณและสาระการเรียนรู
4. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษา เพราะจะทําใหการนําหลักสูตรไป
ใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนอยู การนําหลักสูตรไปใชจึงจะบังเกิดผลตามทีต่ อ งการ การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น อาจ
พิจารณาดําเนินการไดโดยการจัดชั้นเรียนแบบชวงชั้น และการบูรณาการเนื้อหารายวิชาตาม
ชวงชั้น การจัดชั้นเรียนแบบชวงชั้น อาจจัดใหสอดคลองกับจํานวนบุคลากรที่โรงเรียนมีอยู
โดยการรวมชั้นที่ติดกันเขาดวยกัน เชน ชวงชั้น ป.1-2, ป.3-4, ป.5-6 หรือชวงชั้นตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชวงชั้น ป.1-2, ป.3-4, ป.5-6 เปนตน
สําหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา สามารถดําเนินการไดโดยการศึกษาและวิเคราะห
หลักสูตรแลวนําวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนรูในแตละกลุมวิชาที่สอดคลองกันมาเชื่อมโยงสู
การจัดทําหนวยการเรียนรูแ บบบูรณาการ หลังจากนั้นจึงนําหนวยการเรียนรูที่บูรณาการแลวมา
กําหนดกิจกรรม เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูไดครั้งเดียวมาพรอมกันในแตละชวงชั้น
วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาครูไมครบชั้น สามารถจัดประสบการณการเรียนรูครั้งเดียวในการสอน
หลายชั้นและผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ เกิดทักษะชีวติ และผูเรียนสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเอง
วิธีดําเนินการ
ในการจัดชั้นเรียนแบบชวงชั้นและการบูรณาการเนื้อหารายวิชาดังกลาวขางตนนัน้
สามารถกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไดดังนี้
ประชุมคณะครูในโรงเรียนเพื่อรวมปรึกษาหารือและวางแผนดําเนินงานรวมกัน
ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อบูรณาการเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนในแตละระดับชั้น
เรียน จัดทําตารางสอน และกําหนดครูผูรับผิดชอบในแตละระดับชวงชั้นเรียนเพื่อจัดทํา
กําหนดการเรียนรูและแผนการเรียนรู และดําเนินการจัดการเรียนรู วัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามแผนการเรียนรูที่จัดไว จากนั้นประเมินผลการดําเนินงานแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
ดานผูเรียนมีคุณภาพดีขึ้น คือ ครูมีความใกลชิดกับผูเ รียน สามารถมองเห็นความ

72
แตกตางระหวางผูเรียน และแกปญหาเปนรายกรณี (Case Study) ได เมื่อโรงเรียนดําเนินการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตลอดเวลา สงผลให
คุณภาพนักเรียนดีขึ้น ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ เปนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนื่องจากชุมชนไม
ตองการใหมีการยุบเลิกโรงเรียน หรือนํานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น เพราะโรงเรียนเปน
องคกรสําคัญหนวยหนึ่งของชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงไดยื่นมือเขามาชวยเหลือและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น ไมวาจะเปนการดูแลรักษาพัฒนาโรงเรียนการเปนองค
ความรูใหโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนดานปจจัยตาง ๆ อีกทั้งเปนการลดคาใชจายในการ
ลงทุนของรัฐในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รัฐไมจําเปนตองลงทุนดาน
คาใชจายในการเพิ่มครูใหครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก
5. รูปแบบ Mobile Teacher
Mobile Teacher เปนรูปแบบการนําครูคนใดคนหนึ่ง หรือ หลายๆ คน จากโรงเรียน
ที่เกินเกณฑออกไปสอนตามโรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลนครู ทําใหสามารถแกปญหาขาดแคลน
ครู และครูทเี่ ชี่ยวชาญในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งไปสอน
วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครู เปนการจัดประสบการณการเรียนรูไดครอบคลุม
ตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและทําใหผเู รียนไดเรียนรูอยางกวางขวางจากครูผูมีความเชี่ยวชาญใน
แตละดานแตละสาขา
วิธีดําเนินการ
ดําเนินสํารวจครูในโรงเรียนเกินเกณฑ หรือ ครูที่ความรูความสามารถเฉพาะวิชา
เชน วิชาชีพ หรือวิชาที่ขาดแคลน สํารวจโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และมีความตองการครูชวย
สอน วางแผนจัดทําหลักสูตร จัดตารางการปฏิบัติงานรวมกับโรงเรียนที่จะไปสอน จัดพาหนะให
Mobile Teacher ไปสอนหรือจัดสนับสนุนคาน้ํามันรถ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ทรัพยากรทีต่ องการ
ครูอาสาสมัครจากโรงเรียนเกินเกณฑ งบประมาณสนับสนุนคาน้ํามันรถ และ
คาตอบแทนครู พาหนะใหกับครูที่ไปสอนในโรงเรียนที่รวมโครงการ
ประโยชนทไี่ ดรับ
เพื่อเปนการแกปญหาขาดแคลนครู และชวยใหผูเรียนมีคุณภาพดีขึ้น
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6. รูปแบบ การใชหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
หนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ มี 4 รูปแบบ ไดแก
1. Bus Mobile Unit เปนรถบัส บรรจุคอมพิวเตอร 20 เครื่อง สามารถขับเคลื่อนไป
บริการใหกับโรงเรียนที่ไมมีคอมพิวเตอร หรือมีแตไมเพียงพอ และโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
2. Container Mobile Unit เปนตูคอนเทนเนอรบรรจุคอมพิวเตอร 15 เครื่อง สามารถ
ใชรถลากจูงไปบริการใหกบั โรงเรียนที่ไมมีคอมพิวเตอร หรือมีแตไมเพียงพอ และโรงเรียนที่ขาด
แคลนครู
3. Mini Bus Mobile Unit เปนรถมินิบัส บรรจุคอมพิวเตอร 13 เครื่อง สามารถ
ขับเคลื่อนไปบริการใหกับโรงเรียนที่ไมมีคอมพิวเตอร หรือมีแตไมเพียงพอและโรงเรียนที่ขาด
แคลนครู
4. Office Station เปนศูนยคอมพิวเตอร สําหรับบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหกบั
โรงเรียนใกลเคียงที่ขาดแคลน และมีความตองการที่จะแสวงหาความรูจากคอมพิวเตอร
วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครูวาขาวิชาเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร และเปนจัด
ประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากเทคโนโลยีจากสื่อคอมพิวเตอรใหครอบคลุมตาม
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนคอมพิวเตอรและขาดแคลนครู รวมกันประชุม
วางแผนการบริการ จัดหลักสูตร จัดตารางสอน และปฏิทินการสอนเพื่อทราบความตองการการ
ใชบริการหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ กําหนดจุดและจัดหาครูสอนที่จะนํา Bus Mobile Unit ,
Container Mobile Unit และMini Bus Mobile Unit ไปจอดสอน ในสวนกรณี Office Station
จัดตารางสอนแจงใหกับโรงเรียนที่มาใชบริการ ดําเนินการสอน นิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน สรุปผลรายงานนําผลไปปรับปรุงพัฒนาตอไป
ทรัพยากรทีต่ องการ
จัดหางบประมาณคาน้ํามันรถ คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) คาตอบแทนครูประจํารถ
โมไบล และ Office Station และงบประมาณซื้อสื่อ อุปกรณ เพิ่มเติม
ประโยชนที่ไดรับ
เปนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากคอมพิวเตอร เปนการแกปญ
 หา
ขาดแคลนครู และทําใหผเู รียน ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ
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7. รูปแบบ การใชหองเรียนเคลื่อนที่
หองเรียนเคลือ่ นที่ เกิดขึ้นจากความตองการของชุมชนที่เห็นความสําคัญของ
การศึกษา และชุมชนที่อยูหา งไกลและการคมนาคมยากลําบาก หลายแหงเปนภูเขาและปาทึบ
ดังนั้นจึงจัดตั้งหองเรียนเคลื่อนที่เขาไปจัดการศึกษาใหกับประชาชนวัยเรียนและมีการจัดครูเขา
ไปสอน
วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดารดวยระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนในทองถิ่น หนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของในการรวมจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
โรงเรียนประสานสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา และขอความรวมมือในการจัดหาอาคาร
สถานที่และความปลอดภัยของครู ไดแก การจัดหองเรียนชั่วคราว บานพักครู อาคาร
ประกอบ ครุภัณฑที่จําเปน
ทรัพยากรทีต่ องการ
จัดหางบประมาณในการจัดสรางหองเรียนชั่วคราว หองน้ําหองสวม บานพักครู อาคาร
ประกอบที่จําเปน คาตอบแทนอัตราจาง วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ขอรับการสนับสนุน
ดานบุคลากร
ประโยชนที่ไดรับ
ชวยใหผเู รียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสริมสรางกระบวนการมีสว น
รวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการบริการจัดการศึกษาทั่วโรงเรียนชุมชนและหนวยงานอื่น
8. รูปแบบ การเรียนการสอนผานดาวเทียม
การเรียนการสอนผานดาวเทียม เปนการเรียนการสอนหางไกลผานดาวเทียม
จากโรงเรียนไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการเนนการจัดการศึกษาเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนครู-อาจารย ในโรงเรียนทั่วประเทศเปนระบบฟรีทีวี มีการออกอากาศ
ในระดับประถมศึกษา 6 ชอง ระดับมัธยมศึกษา 6 ชอง ระดับอาชีวศึกษา 1 ชอง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 1 ชอง และแยกธนาคารนานาชาติอีก 1 ชอง รวม 15 ชอง รายการที่
ออกอากาศเนนวิชาพื้นฐานตั้งแต ป.1- ป.6
วัตถุประสงค
การเรียนการสอนผานดาวเทียมมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครูทมี่ ี
ความสามารถเฉพาะทาง และเปนระดมทรัพยากรจากหนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของรวมจัด
การศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน
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วิธีดําเนินการ
วิธีการดําเนินการดานการเรียนการสอนผานดาวเทียมโดยการสํารวจโรงเรียนทีต่ องการ
จานดาวเทียมและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานขอจานดาวเทียมไปยังมูลนิธิการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ดําเนินการติดตั้งจานดาวเทียมและอุปกรณ จากนั้นทาง
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยรับสัญญาณผานดาวเทียม และมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
ทรัพยากรทีต่ องการ
คาอุปกรณจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน คาติดตั้ง
ประโยชนที่ไดรับ
การเรียนการสอนผานดาวเทียมเปนการชวยแกปญหาการขาดแคลนครู ชวยใหผูเรียน
ไดประสบการณมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. รูปแบบ โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
โรงเรียนพี่โรงเรียนนองเปนการรวมมือกันระหวางโรงเรียนที่มีความพรอมกับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มอี ัตราการขาดแคลนครูไมครบชั้นแตไมมาก มีปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือขาดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูระดับมากและตองอยูใกลกนั ระยะหางไมเกิน 2
กิโลเมตร
วัตถุประสงค
โรงเรียนพี่โรงเรียนนองเปนการรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครู และขาด
ครูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทาง และเพื่อระดมทรัพยากรจากโรงเรียนที่มีความพรอม
ภายในกลุมโรงเรียนรวมจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
รวมกันคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมเปนโรงเรียนพี่ และพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็ก
เปนโรงเรียนนอง แบบมีสวนรวมและเปนไปตามความพึงพอใจของทุกฝายที่เกีย่ วของ วางแผน
การ เสนอของบประมาณ ขอรับการสนับสนุนของโรงเรียนพี่ ในดานบุคลากรไปชวยสอนที่
โรงเรียนนอง โดยสนับสนุนคาพาหนะและ คาตอบแทนในการปฏิบตั ิหนาที่วางแผนรวมกันใน
การพาผูเรียนจากโรงเรียนนอง ไปเรียนที่โรงเรียนพี่ เพื่อใชสื่อที่มีอยูเปนชั่วคราว โดยการ
สนับสนุนคาพาหนะสําหรับนักเรียนในการจางเหมารถยนต
ทรัพยากรทีต่ องการ
ดานบุคลากร ไดแก ผูมีสวนรวมในการบริการจัดการศึกษาในโรงเรียนพี่และโรงเรียน
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นองประกอบดวย ผูบริการโรงเรียน ครูผูสอน ผูนําชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่นดาน
งบประมาณคาพาหนะ สําหรับครูผูสอน คาพาหนะสําหรับนักเรียนคาประกันชีวติ ผูเรียนกรณี
การประกันอุบัติเหตุเปนรายบุคคล
ประโยชนที่ไดรับ
ทําใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู และทําใหเกิดการมีสวนรวม
ในการบริหารจากการโรงเรียน
10.รูปแบบการเรียนรวมทุกชั้นเรียน
รูปแบบการเรียนรวมทุกชั้นเรียนมีรูปแบบการจัดการดังนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็ก มี
จํานวนโรงเรียนตั้งแต 2-5 โรงเรียน กระจายตัวตั้งอยูใ นพื้นที่ ที่เปนที่ตั้งของหมูบาน ที่มี
เสนทางคมนาคมระหวาง 2-5 กิโลเมตร มีสภาพการ คมนาคมที่สะดวกทุกฤดูกาล ใหคัดเลือก
โรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ อาคารสถานที่ที่เหมาะสมและตั้งอยูศ ูนยกลาง หรือสามารถเดินทาง
ไดสะดวก เปนโรงเรียนหลัก สวนโรงเรียนที่เหลือเปนโรงเรียนเครือขาย ทางโรงเรียนนํา
ผูเรียนทุกระดับชั้นเรียนมาเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก โดยไดรับการสนับสนุนคา พาหนะในการ
เดินทางมาเรียน มีการวางแผนจัดอัตรากําลังครู ทั้งผูบ ริหาร และครูสายผูสอน ตลอดจน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานรวมกันที่โรงเรียนหลัก และนําทรัพยากรจากโรงเรียนเครือขายมาใช
รวมกันที่โรงเรียนหลัก และปรับสภาพโรงเรียนเครือขายเปนแหลงเรียนรู
วิธีดําเนินการ
ผูบริหารและครูผูสอนวางแผนการบริหารจัดการ กําหนดบทบาทหนาที่ของโรงเรียนที่
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการตั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือขาย นําผูเรียนจากโรงเรียน
เครือขายมาเรียนรวมในโรงเรียนหลักทุกชัน้ เรียนการบริหารจัดการโรงเรียนหลักและโรงเรียน
เครือขายอยางชัดเจน มีการพิจารณาพัฒนาโรงเรียนเครือขายใหเปนแหลงเรียนรูหรือพิจารณา
เลิกลมโรงเรียนตามความเหมาะสม ของบประมาณคาพาหนะนักเรียน สําหรับนักเรียนทุกคน
ทุกระดับชั้นทีม่ าเรียนที่โรงเรียนหลัก
ทรัพยากรทีต่ อ งการ
ดานบุคลากร ไดแก ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก และ
โรงเรียนเครือขาย ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน/นักการการเมือง ผูนําทางการ
ศึกษา ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น/กํานัน/ผูใหญบาน ดานงบประมาณ ไดแก
คาพาหนะนักเรียน คาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเครือขายเปนแหลงเรียนรู คาใชจายพัฒนา
ประสิทธิภาพของโรงเรียนหลัก คาประกันชีวติ นักเรียนกรณีการประกันอุบัติเหตุเปนรายบุคคล
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ประโยชนทจี่ ะไดรับ
ทําใหผูเรียนในโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือขายไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดประสงคของ
หลักสูตร เปนการสรางกระบวนการมีสว นรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งโรงเรียนชุมชนและหนวยงานอื่นอีกทั้งเปนการประหยัดงบประมาณภาครัฐ ลงทุนดาน
งบประมาณต่าํ แตคุณภาพผูเรียนสูงขึ้น
11. รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้มีรูปแบบยอย ๆ ออกไปอีกดังนี้
11.1 ครูชาวบานประสานครูในโรงเรียน
มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู ชวยใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนเกิด
การเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีงามในทองถิ่น
มีวิธีดําเนินการดวยการเขาไปสํารวจภูมิปญญาแหลงเรียนรูวิทยากรในทองถิ่นโดย
โรงเรียนรวมกับชุมชนวางแผนงานในการใชครูชุมชนชวยจัดการเรียนรูรวมกับโดยครูใน
โรงเรียนเปนผูประสานงานตลอดเวลา มีการสรุปและประเมินผล มีการใชทรัพยากรในการ
ดําเนินการคือครูภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น และการสนับงบประมาณคาวิทยากร
ทองถิ่นและจัดทําแหลงเรียนรู
ในการดําเนินการรูปแบบนีจ้ ะทําใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีงามใน
ทองถิ่นทําใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ของบุคลากรในทองถิ่น
11.2 การจัดหลักสูตรหนวยบูรณาการชวงชั้น
มีวัตถุประสงค ในการดําเนินการเพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร และเพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูสอดคลองกับสภาพชีวติ จริง
ในวิธีดําเนินการนั้นดําเนินการโดยการวิเคราะหสาระและมาตรฐานกลุมสาระชวงชั้น
และสรางหนวยบูรณาการชวงชั้น จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมชั้นในแตละชวงชั้นตาม
หนวยบูรณาการ แตครูวางแผนจัดกิจกรรมใหผูเรียนแตละชั้นตางกัน เชน ขณะจัดกิจกรรม
ผูเรียน ป.1 มีกิจกรรมการเรียนรูงายไมสลับซับซอน แตเด็ก ป.2 , ป.3 กิจกรรมการเรียนรูจะให
เด็กปฏิบัตเิ ขมและสลับซับซอนมากขึ้น มีการประเมินผลตามการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
แตละชั้นและสรุปผลการดําเนินการ
การดําเนินการนี้ทรัพยากรที่ตองการคือดานครูและบุคลากรที่มีความรูดานหลักสูตร
ดานงบประมาณในการจัดประชุม ดานวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ
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ผลจากการดําเนินการมีประโยชนที่ไดคอื ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสอดคลองกับ
สภาพจริงและไดฝกทักษะกระบวนการตางๆ ตามจุดเนนของหลักสูตรตามความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่น
11.3 การจัดการเรียนรูเปนทีม (Team Teaching)
การจัดการเรียนรูเปนทีมมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร เปนระดม
ความคิด ความสามารถใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และการยืดหยุน เวลาในการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนทีมมีขั้นวิธีดําเนินการคือ การวางแผนจัดบุคลากร รับผิดชอบการ
จัดการเรียนรูเปนชวงชั้น เชน 2 หรือ 3 คนตอ 1 ชวงชั้น การวางแผนการจัดการเรียนรู
รวมกันเปนทีม โดยวิเคราะหหลักสูตร โดยยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม รวมกันดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยในชวงชั้นหนึง่ อาจจะจัดกิจกรรมรวมกัน แตแยกเปนกลุม กิจกรรมที่
ตางกันในแตละชั้น เปนตน และมีการประเมินผลโดยยึดผลการเรียนรูที่คาดหวังและมาตรฐาน
สาระการเรียนรูชวงชั้นเปนเกณฑในการประเมิน โดยการจัดการเรียนรูเปนทีม มีความตองการ
ทรัพยากรดานครูที่มีความรูความสามารถในการสอนและงบประมาณสนับสนุนการประชุม
11.4 ฐานการเรียนรูแทนครูถือชอลก
การจัดฐานการเรียนรูแทนครูถือชอลกมีวตั ถุประสงคเพือ่ แกปญหาการขาดแคลนครู
เปนการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพและความสนใจและเปนการเสริมสรางนิสัยใฝรู การ
แสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน มีวิธีดําเนินการคือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วางแผน จัดบุคลากรรับผิดชอบชวงชั้น และรวมกันวิเคราะหหลักสูตร3 สาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชวยกันวางแผนสรางฐานการเรียนรูเปนฐานตามสาระของหลักสูตรและ
สนองความสนใจของผูเรียน และการสงเสริมพหุปญญาแตละดาน และดํานินการจัดการเรียนรู
ตามฐานการเรียน โดยมีใบงานหรือใบคําสั่งครูเปนผูคอยประสานการเรียนรู ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค มีการวัดและประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับแนวการประเมินผลของ
หลักสูตร
สําหรับทรัพยากรที่ตองการดานครูผูสอนที่มีความรูความสามารถในการสอน ดาน
งบประมาณสนับสนุนการประชุมและวัสดุอื่นๆ สวนประโยชนที่จะไดรับการจัดการเรียนการ
สอนดวยรูปแบบนี้คือทําใหผูเรียนมีนิสัยใฝรู และแสวงหาความรูดวยตนเองและผูเ รียนเรียนรูได
ตามศักยภาพและตามความสนใจของตนเอง
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11.5 ครูกลุมโรงเรียนเวียนสอน
การดําเนินการแบบครูกลุมโรงเรียนเวียนสอนมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาด
แคลนครูผูสอน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูกับครูหลากหลาย และถนัดในแตละสาระการเรียนรู
และเปนการสงเสริมการปฏิบัติงาน วิชาการโดยใชฐานกลุมโรงเรียน มีวิธีดําเนินการดังนี้โดยให
กลุมโรงเรียนรวมวางแผน สํารวจความรูค วามสามารถและแหลงเรียนรูที่มีอยูในแตละโรงเรียน
และชุมชนในกลุมโรงเรียน มีวางแผนการจัดครูของกลุมเวียนสอน ในโรงเรียนภายในกลุมโดย
อาจเคลื่อนครูเปนวันๆ ไป หรือครึ่งวันไปตามหองเรียนโรงเรียน หรือแหลงเรียนรูในกลุม
โรงเรียน จัดการเรียนรูแกผูเรียน โดยใชสื่ออุปกรณเคลื่อนที่ของศูนยวิชาการกลุม ประกอบ
รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนรูจากการดําเนินการ
การดําเนินการแบบครูกลุมโรงเรียนเวียนสอนมีทรัพยากรที่ตองการในดานครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน และดานสื่อ อุปกรณในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผลที่ไดรับ
จากการดําเนินการ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูกับครูหลากหลาย และถนัดในแตละสาระการเรียนรู
และเปนการระดมทรัพยากรภายในกลุมโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
11. 6 ครูอาสา
การดําเนินการแบบครูอาสามีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนครูและเปน
การสงเสริมใหเกิดโอกาสในการเรียนรูของเด็กในโรงเรียนทองที่ทุรกันดาร มีวิธดี ําเนินการคือ
ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในระดับอําเภอ และกลุมโรงเรียน จัด
ประชุมสัมมนา วางแผนสํารวจขอมูลและรับสมัครครูอาสา วางแผนการเรียนรูของครูอาสา วาง
แผนการทํางานจุดการเรียนรูและผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดการเรียนรูเปนจุดๆ อาจใช
วันหยุด เพื่อใหครูอาสาไดปฏิบัติงานไดสะดวก มีตองการทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินการ
ดานคาตอบแทนครูอาสา ดานวัสดุอุปกรณ และผลทีป่ ระโยชนที่ไดรับทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูตามความจําเปนในการดํารงชีวิต และเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูของเด็กใน
โรงเรียนทองที่ทุรกันดารทีอ่ ยูหางไกล
11.7 ครูพี่ ศิษยนอง
การดําเนินการแบบครูพี่ ศิษยนองมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร
เปนการสงเสริมการเรียนรูรวมกับผูอื่น และการเรียนรู วิถีชวี ิตประชาธิปไตย มีวธิ ีดําเนินการ
ดังนี้ บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนรวมวางแผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาและ
วิเคราะหหลักสูตร สํารวจผูเ รียนที่มีลักษณะผูนําและมีความสามารถถายทอดความรูเปนผูชวย
ครูได รวมวางแผนกับครูพใี่ นการจัดการเรียนรูใหนอง ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยครูคอย
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เอื้ออํานวยความสะดวกประเมินผลการเรียนรู ทรัพยากรที่ตองการใชในการดําเนินการดาน
บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ครู และผูเรียนที่มีความสามารถ และดานวัสดุอุปกรณ ผลที่ไดรับ
จากการดําเนินการคือผูเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงออกที่เปนประโยชน และผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูรวมกันโดยฝกความเปนผูนํา ผูตามในการอยูรวมกันได
11.7 เรียนรูจากบทเรียนสําเร็จรูป
การดําเนินการแบบเรียนรูจ ากบทเรียนสําเร็จรูป มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรและเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การใฝรู ใฝเรียนรักการอาน มี
วิธีดําเนินการดังนี้ คือรวมกันวิเคราะหหลักสูตร จัดการประชุมปฏิบตั กิ ารผลิตบทเรียนสําเร็จรูป
ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยบทเรียนสําเร็จรูปและประเมินผลการเรียนรู สําหรับทรัพยากรที่
ตองการในการดําเนินการคือดานบุคลากรในโรงเรียน และดานบทเรียนสําเร็จรูป ผลที่ไดรับจาก
การดําเนินการคือเปนการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียน และทําใหผเู รียนไดเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน การใฝเรียนรู
11.8 หลักสูตรชีวิตในบานพัก
การดําเนินการแบบหลักสูตรชีวิตในบานพักมีวัตถุประสงค เพื่อบูรณาการหลักสูตรให
สัมพันธกับชีวติ จริงและเปนแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ดําเนินการดังนี้ บุคลากรที่
เกี่ยวกับในโรงเรียนรวมกันวางแผนบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ หอพักหรือบานพักผูเรียนวิเคราะห
หลักสูตรและจัดทําหลักสูตรบูรณาการเนนชีวติ ในบานพักเปนประเด็นหลักจัดการเรียนรูจาก
สภาพจริงในวิถีชีวติ ในบาน มีการประเมินผลตามสภาพจริง สวนเรื่องทรัพยากรที่ตองการดาน
บุคลากรในโรงเรียน และดานงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับจากการ
ดําเนินการคือเปนการแกปญ
 หาการขาดแคลนครูและงบประมาณ ทําใหเกิดมีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของโรงเรียน และทําใหคณ
ุ ภาพดานการเรียนของผูเรียนดีขึ้น
จากรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว มีรูปแบบในการ
บริหารและเปนแนวทางในการนําไปใชบริหารรวมกันของโรงเรียนขนาดเล็กใหมปี ระสิทธิภาพ
และมีคุณภาพได อีกทั้งยังเปนการชวยแกปญหาหลักในการบริหารบุคลากร วิชาการ
งบประมาณรวมทั้งทรัพยากรดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนไดเปนอยางดี
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่ วกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 พอสรุปสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ไดดังนี้
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6.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
สมนึก ศิริมา (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพของโรงเรียน ภารกิจการบริหารของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และวิเคราะหภารกิจการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก พบวา สภาพนักเรียนสวน
ใหญขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพการเกษตร เดินทางมาเรียนโดย
การเดิน สภาพครู สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี มีภูมิลําเนาในจังหวัดตาก เดินทางไปปฏิบตั ิ
ราชการแบบไป – กลับ โรงเรียนขาดแคลนครูนาฏศิลป ดานภาพแวดลอมชุมชน สวนใหญอยู
บนพื้นราบ และพื้นราบระหวางเขา เสนทางคมนาคมเปนทางลาดยางและลูกรัง ใชน้ําจากบอ
บาดาล สวนภารกิจการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนแบงงานเปน 6 ดานคือ งานวิชาการ
บุคลากร กิจการนักเรียน อาคารสถานที่ ธุรการและการเงิน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน พบวา งานบุคลากร กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนงานวิชาการ อาคารสถานที่มีการปฏิบตั ิอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อจากการวิเคราะหภารกิจการบริหารโรงเรียนซึ่งจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
และประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการปฏิบัตภิ ารกิจการบริหารงานวิชาการ บุคลากร กิจการ
นักเรียน ธุรการและการเงิน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก สวน
ภารกิจการบริหารงานอาคารสถานที่มีการปฏิบัติอยูใ นระดับกลาง สวนผูบริหารทีม่ ีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปมีการปฏิบัติภารกิจการบริหารงานวิชาการ บุคลากร กิจการ
นักเรียน ธุรการและการเงิน อาคารสถานที่ ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูใน
ระดับมาก
สมบัติ บุญเกิด (2548: บทคัดยอ) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนระดับเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความสามารถในการ
แกปญหาภายใน ดานความสามารถในการผลิตที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงดานความสามารถ
ในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยจําแนกตามประสบการณการบริหารของผูบริหารโรงเรียน และจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนนั้น ผลปรากฏวา แตกตางกัน
วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2549: 96) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบไมแบงชั้นเรียน
(กรณีเมื่อรวมแลวนักเรียนไมเกิน 30 คน) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการโดยยึดแฟม
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ผลงานผูเรียนเปนฐาน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาธรรมชาติของ
ผูเรียน 2) มองหาสิ่งที่นักเรียนควรจะเปน 3) เสริมจุดเดนใหผองใส 4) กาวไกลบูรณาการ 5)
ประเมินผลงานตามสภาพจริง 6) เผยแพรงสิ่งที่เปนเลิศ ซึ่งนําไปทดลองใชศึกษาที่โรงเรียน
บานเปลือยนอก อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวานักเรียนทั้งหมด 20 คน มีความสุข สนใจ
เขารวมกิจกรรม และครูผูสอนมีความพึงพอใจ
รมย พะโยม (2535: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการของผูบริหารโรงเรียนในการ
พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร
ซึ่งไดสํารวจความตองการและจัดอันดับความสําคัญความตองการของผูบริหารโรงเรียนทั้งหมด
10 ดาน คือ การพัฒนาการบริหารสุขภาพในโรงเรียน การบริการอาหารกลางวัน ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน กีฬาภายในโรงเรียน หองสมุดโรงเรียน การบริการ
นักเรียนขาดแคลน การจัดหาและสงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอน การปรับปรุงหองเรียน
และการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 1) ความตองการของผูบริหาร
โรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก
เกือบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและการจัดหา และสงเสริมการ
ใชสื่อการเรียนการสอนมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด 2) การจัดอันดับความสําคัญความ
ตองการของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กพบวา อันดับ
ความสําคัญความตองการจากความสําคัญมากที่สุดไปหาความสําคัญนอยที่สุดคือ การ
พัฒนาการจัดหาและสงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอน หองสมุดโรงเรียน การบริการอาหาร
กลางวัน การบริหารสุขภาพในโรงเรียน การปรับปรุงหองเรียน การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน การบริการนักเรียนขาดแคลน ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
และกีฬาภายในโรงเรียน
สมบูรณ สังฆโสภณ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกปญหาการ
บริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ไดเปรียบเทียบปญหา และหาแนวทางแกปญหา ซึ่งจากการศึกษาพบวา 1) ปญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต
1 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อไดพิจารณาปญหาการบริหารแตละงานพบวา การ
บริหารงานวิชาการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง การบริหารงานกิจการนักเรียน มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง การบริหารงานบุคลกร มีปญหาอยูในระดับปานกลาง การบริหารงาน
งบประมาณ มีปญหาอยูในระดับมาก การบริหารงานทั่วไป มีปญหาอยูในระดับมาก 2) แนว
ทางการแกปญ
 หาการบริหารงาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สําหรับการพิจารณาแนว
ทางการแกปญหารายดานพบวา การบริหารงานวิชาการมีการใชแนวทางการแกปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง การบริหารงานกิจการนักเรียน มีการใชแนวทางการแกปญหาอยูในระดับปาน
กลาง การบริหารงานบุคลาการมีการใชแนวทางการแกปญหาอยูในระดับปานกลาง การ
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บริหารงานงบประมาณมีการใชแนวทางการแกปญหาอยูในระดับมาก การบริหารงานทั่วไปมี
การใชแนวทางการแกปญหาอยูในระดับมาก 3) ผูบริหารกับครูผูสอนมีปญหาการบริหารงาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมและแตละงานบริหารไมแตกตางกัน 4) ผูบริหารกับครูผูสอนมี
แนวทางการแกปญหาการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมและในแต
ละงานบริหารไมแตกตางกัน
สมยศ ปนแกว (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2 ผลการศึกษาวิจยั พบวา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามกระบวนการทั้ง 6 ขั้น มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคือ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน การรายงานประจําป การรายงานประเมิน
ตนเอง การกําหนดกลยุทธวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ การกําหนด วิสัยทัศน นโยบาย
เปาหมาย ยุทธศาสตร ประเมินภายใน และการวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน
ปญหาในการบริหารที่สําคัญคือ โรงเรียนมีขอจํากัดในดานบุคลากร งบประมาณ ผูมี
สวนเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการดําเนินงาน ไมมีการประเมินผลแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิ
การอยางตอเนื่อง การดําเนินงานไมเปนระบบ รายงานประจําปยังไมสมบูรณไมครอบคลุม
สําหรับแนวทางแกไขนั้น โรงเรียนควรแสวงหางบประมาณสนับสนุนทั้งบุคลากรใหมากขึ้น ควร
จัดอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ชี้แจงใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขาใจบทบาท หนาที่และ
การมีสวนรวมในเรื่องการกําหนดวิสัยทัศน ควรมีการประเมินแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
งานอยางตอเนื่อง ควรมีระบบการประเมินตนเอง ประเมินภายในที่ชดั เจน ควรใหผูปกครอง
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีสวนรวมในการประเมินภายในอยางจริงจัง
ธวัติ นันทวาส (2547: 127 - 128) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในปจจุบนั
ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามขนาดโรงเรียน
ปญหาและแนวทางแกไขปญหา 4 ดาน คือดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล การบริหาร
ทั่วไป ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขุนแงง อําเภอปว จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา สภาพ
การบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน พบวา ดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม พบวา
การดําเนินการอยูในระดับสูง โรงเรียนเรียนขนาดใหญดําเนินการอยูในระดับสูงมาก ในเรื่อง
แหลงเรียนรูทจี่ ัดใหนักเรียน การสนับสนุนสื่ออุปกรณการสอน และการจัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สวน
โรงเรียนขนาดเล็กนั้นดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องการสนับสนุนสื่ออุปกรณการสอน
และแหลงเรียนรูที่จัดใหนักเรียน ดานงบประมาณ ผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม พบวา มี
การดําเนินการอยูในระดับสูง โดยโรงเรียนทุกขนาดดําเนินการอยูในระดับสูงมาก ในเรื่องการ
ดําเนินจัดซื้อจัดจาง โรงเรียนขนาดใหญดําเนินการอยูในระดับสูงมาก เรื่องการจัดทําแผนการ
เงินและงบประมาณ และระดมทุนเพื่อการศึกษา และโรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการอยูในระดับ
ต่ํา ในเรื่องการระดับทุนเพือ่ การศึกษา ดานบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม พบวา
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ดําเนินการอยูในระดับสูง โดยโรงเรียนทุกขนาดดําเนินการอยูในระดับสูง ในเรื่องการใช
บุคลากร การใหขวัญกําลังใจบุคลากร และเรื่องการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนขนาดใหญ
ดําเนินการสูงมาก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ดําเนินการอยูในระดับสูงมาก
สวนเรื่องการสรรหาบุคลากร โรงเรียนขนาดใหญดําเนินการอยูในระดับต่ํา สวนโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการอยูในระดับต่ํามาก ดานการบริหารทั่วไป ผูบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวม พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับสูง โดยโรงเรียนขนาดใหญและ
โรงเรียนขนาดกลาง ดําเนินการอยูในระดับสูงมาก ในเรื่องสรางความสัมพันธกับชุมชน และ
โรงเรียนขนาดใหญดําเนินการอยูในระดับสูง ดานอาคารสถานที่ การกําหนดนโยบายและแผน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ในเรื่อง
อาคารสถานที่ และกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารทั้ง 4 ดาน ดําเนินการใน
ระดับสูง และเมื่อเปรียบเทียบแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารทั้ง 4 ดาน ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน โดย ครูและผูบริหารสถานศึกษา พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมจัดหาสื่อ
อุปกรณ การสนับสนุนครูนาํ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใชในการสอน การมีจํานวนครูครบตาม
เกณฑ จัดสภาพอาคารสถานที่เปนแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
เปนแหลงบริการความรูแกชุมชน มีแนวทางการบริหารที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปราณี วงศชพู ันธ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร
ผลการศึกษาวิจัยพบวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบวา ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก ปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กําแพงเพชร มีดานผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ กวาเกณฑ การจัดการเรียนการสอนไม
เนนผูเรียนเปนสําคัญ งบประมาณไดรับนอย ไมเพียงพอ วัสดุ อุปกรณที่ไมเพียงพอเมื่อเขา
รวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครูสอนหลายวิชา ไมสามารถสอนตามวิชาเอกได
จํานวนครูไมเพียงพอกับความตองการ สื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษา สัญญาณไปไมถึง ไม
สามารถระดมทรัพยากรได เนื่องจากผูปกครอง ชุมชน มีฐานะยากจน สําหรับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 เสนอไววาควรจัดระบบการนิเทศ กํากับติดตาม ภายใน
สถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดทําหลักสูตรบูรณาการ ควรวางแผนการใช
งบประมาณรวมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ ควรระดม
ทรัพยากร ระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใน
สามารถตรวจสอบไดจัดบุคลากรเขาปฏิบตั ิราชการ ตามความรูความสามารถ มีคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน และบุคลกรควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ยกยองเชิดชูเกียรติ มี
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ขวัญกําลังใจ มีความกาวหนาในวิชาชีพ มีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เชน คอมพิวเตอร และวิจัยในชั้นเรียน และกําหนดความตองการครูที่ขาดแคลนตามวิชาเอก
ควรพัฒนาและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนไดทราบ ควรจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน สรางเครือขายขอมูลสารสนเทศกับสํานักงานเขตพื้นที่ทาง
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูประสบการณ ดาน
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานของโรงเรียน
ปานทอง ปธิเก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา เปรียบเทียบและเสนอแนะ เกี่ยวกับปญหา
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ซึ่ง
ไดผลการศึกษาดังนี้ ขาราชการครู มีความคิดเห็นวา ระดับปญหาการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กโดยรวมและรายดาน 3 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
ทั่วไปอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารงานบุคลากร มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และเมือ่
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหาการบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนางานเห็น
วา ปญหาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมและรายดานแตกตางกับผูบริหาร
สถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยครูหัวหนางานมีความเห็นอยูในระดับ
มากกวาผูบริหารสถานศึกษา สวนปญหาและแนวทางแกไขปญหาตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีดังนี้ คือดานการบริหารวิชาการ คือ ขาดการพัฒนาแนะ
แนวทางการศึกษา ควรจัดคาบแนะแนวรวมแตละระดับชั้นเพื่อแนะอาชีพและการศึกษาตอ
ดานการบริหารงบประมาณคือ ขาดกาพัฒนากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ควรตัง้ กองทุนและ
จัดสรรใหนักเรียนอยางยุติธรรม ดานการบริหารงานบุคคล คือ ขาดการขอคืนตําแหนงครูที่
ลาออกหรือเกษียณราชการ ควรประสานงานผูที่มีอํานาจแตงตั้งเพื่อจัดสรรตําแหนงที่ขาดแคลน
ดานการบริหารทั่วไป คือขาดบุคลากรในการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ควรจัดจางผูที่จบ
ปวส. เพื่อทํางานธุรการและประสานงานตางๆ
สุนทร คชสิงห (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยถึงปญหาและแนวทางแกไขการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน วิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา และระยะเวลาการ
เดินทางมาทํางานของผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวามีปญหาการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน โดยเรียงลําดับปญหาในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ คือ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป ตอมาปญหาดานการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จําแนกตามประสบการณการบริหารงาน
สาขาที่สําเร็จการศึกษาระยะเวลาในการเดินทาง พบวาแตกตางกันนอยมาก สวนแนวทางใน
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การแกไขปญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 พบวาดานการบริหารงานวิชาการควรใชแหลงเรียนรูในชุมชน ดานการบริหาร
งบประมาณควรระดมทรัพยากร ดานการบริหารงานบุคลากร ควรใชภูมิปญญาทองถิ่นและดาน
การบริหารทั่วไปควรประสานระหวางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาอัธยาศัย
มนตรี ศรีเพชร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มคี รูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ใน
ขอบขายงาน 4 ดานคือ การปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การปฏิบัติงาน
ดานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานดานวัดผลประเมินผล พบวา การปฏิบัติงานดานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนครูผสู อนมีการปฏิบัติงานวิชาการ โดยรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลาง การปฏิบัติงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบริหารที่
ปฏิบัติงานอยูใ นเขตพื้นที่ตา งกัน มีการปฏิบัติงานวิชาการไมแตกตางกัน สวนการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นทีต่ างกัน มีการ
ปฏิบัติงานวิชาการแตกตางกัน ปญหาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่ครูไมครบชั้นตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช พบวา โรงเรียนมีปญหาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชไมครบถวน
เพราะหลักสูตรมีเนื้อหาสาระมาก รองลงมาไดแก ขาดการวิเคราะหหลักสูตร และไมพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและทองถิ่น ดานการเรียนการสอนพบวา
โรงเรียนมีปญหาการขาดแคลนบุคลากร ทําใหการจัดครูเขาชั้นเรียนไมครบชั้น ครูสอนมากกวา
หนึ่งชั้น ขาดทักษะการสอนแบบบูรณาการ มีภาระหนาที่มากสอนไมเต็มที่ ดานวัสดุสื่อประสอบ
การเรียนการสอนและประกอบหลักสูตร พบวาโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
และจัดทําสื่อการเรียนการสอน ดานวัดผลประเมินผล พบวา โรงเรียนมีปญหาครูผูสอนไมมี
ความรูเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง ขาดเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
บุญจันทร ประเสริฐสังข (2544: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํา นักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองคายดานการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการบริหาร พบวา
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํา นักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย มีพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนตามเกณฑมาตรฐาน ดานการวางแผน การดํา เนินงานการตรวจสอบและการปรับปรุง
การบริหารอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนที่มีผลการประเมินมาตรฐานดานการ
บริหาร ผานเกณฑนาพึงพอใจ มีพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานทุกดาน สูง
กวาผูบริหารโรงเรียนที่มีผลการประเมินมาตรฐานดานการบริหารไมผานเกณฑนาพึงพอใจ
ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน คือ การนิเทศ ติดตามกํากับการดํา เนินงานไม
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เปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง และขอเสนอแนะคือควรจัดใหมีการนิเทศ ติดตามกํากับการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง
ณฐิณี เวชกุล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับดี โดยศึกษากับโรงเรียนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด พบวา
ปจจัยที่สัมพันธตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับดี โรงเรียนบานเปร็ดใน
จังหวัดตราด ไดแก ปจจัยดานผูบริหารในดานภาวะผูนํา ปจจัยดานครูในดานวิญญาณความเปน
ครู ปจจัยดานผูบริหารในดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ปจจัยดานผูบริหารดาน
คุณธรรมจริยธรรม ประสบการณการสอนของครู ประสบการณในการบริหาร การอบรมทางการ
บริหารและปจจัยดานผูบริหารในดานการติดตอสื่อสาร โดยเรียงจากมากไปหานอย
พรรณี เหมะสถลและคณะ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน
สูความเปนเลิศแบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต แบบกาวกระโดด ดวย
การเปรียบเทียบสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทางการศึกษา ผูรวมการวิจัย
ประกอบดวยผูบริหาร ทีมพัฒนา ทีมประสานงานระบบ รวม 57 คน เครื่องมือที่ใช คือ
แบบสอบถามตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทางการศึกษาประกอบดวย 7 เกณฑมาตรฐาน
220 ตัวบงชี้ ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค อยูในระดับคุณภาพ 3 คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 42.84 กระบวนการที่มีคะแนนสูงสุด
คือ การจัดการเรียนรู ผลการพิจารณาโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีผูบริหาร คือ
อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการ 4 ฝาย โดยอยูใน
ความดูแล ชวยเหลือของ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวิชาการ และชมรม
ผูปกครอง – ครู มีทีมพัฒนา เปนผูประสานงานบริหารจัดการ ระหวางผูบริหาร กับ ผูปฏิบตั ิงาน
ดวยการกระจายอํานาจ ลงสูกลุมระบบงาน 7 กลุมระบบ ประกอบ ระบบนําองคกร ระบบจัดการ
เรียนรู ระบบกิจกรรมนักเรียนระบบบริหารจัดการ ระบบพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ระบบสังคม
สัมพันธ และระบบสารสนเทศกับอีก 1 งานประกันคุณภาพ ผลการประเมินการพัฒนาโรงเรียนสู
ความเปนเลิศพบวา ความคิดเห็นดานความรูความเขาการพัฒนาโรงเรียนทุกดาน คือ ดาน
บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการการปฏิบัติงานและผลผลิตอยูในระดับมาก
นภสร ตันปทมดิลก (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียน
ตนแบบที่มีแบบปฏิบัตทิ ี่ดีการศึกษาแบบขามกรณี เพื่อศึกษาการดําเนินงานและภาพ
ความสําเร็จ ปจจัยสงเสริม ปจจัยที่เปนอุปสรรคของโรงเรียนตนแบบที่มีแบบปฏิบัติที่ดีโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาแบบขามกรณีระหวางโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีอ่ ยูในเขตเมืองและนอกเมืองไดแก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต โรงเรียนสันกําแพง จากการศึกษาพบวา โรงเรียนตนแบบมีการดําเนินงานดานการจัดทํา

88
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษามีการบูรณาการขามกลุมสาระและนําภูมิ
ปญญาทองถิน่ เขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยครูใชสื่อ ICT มากกวา นักเรียนระดับ
มัธยมทั้งครูและนักเรียนไดใชสื่อ ICT มากขึ้น และโรงเรียนนอกเมืองนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
มีสวนในการจัดการเรียนการสอนมากกวาในเมือง ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้ง 3 โรงเรียนได
ปรับสภาพภูมิทัศนใหดูสวยงามเปนระเบียบ ระดับประถมศึกษาปรับปรุงหองเรียนใหมีสื่อ ICT
มากขึ้น ระดับมัธยมศึกษาสรางหองศูนยการเรียนรูแยกตามกลุมสาระและมีอุปกรณ ICT ที่
ทันสมัย โรงเรียนในเมืองจะมีโปรแกรม software ที่ใชในการสอนมากกาวาโรงเรียนนอกเมือง
ดานการพัฒนาบุคลกรทั้ง 3 โรงเรียนไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบอยขึ้นเพื่อใหครูไดรับความรู
และนํามาพัฒนาการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการแตละโรงเรียนไดแบงการทํางาน
ออกเปนฝายเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดานการประเมินผลนักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน
ไดรับการประเมินตามสภาพจริงหลายวิธี ครูไดรับการนิเทศติดตามงานแบบกัลยาณมิตรและ
โรงเรียนไดรับการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ดานการประชาสัมพันธทั้ง 3 โรงเรียนมี
เว็บไซตของโรงเรียนนอกจากนี้ ระดับมัธยมศึกษายังมีวารสารของโรงเรียนดวย ดาน
งบประมาณทัง้ 3 โรงเรียนใชวิธีระดมทรัพยากรจากชุมชนและไดรบั ความชวยเหลือบางสวนจาก
ภาคเอกชน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะเนนการพึ่งพาตนเองโดยขอความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชนเปนหลัก ในดานภาพความสําเร็จของโรงเรียนตนแบบทั้ง 3 โรงเรียนมี
ความคลายคลึงกัน คือ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน ครูสามารถใช
สื่อ ICT ในการสอน มีความกระตือรือรน และมีความเปนมืออาชีพ นักเรียนมีความกลา
แสดงออก มีความสุขในการเรียน ระดับมัธยมศึกษานักเรียนมีโอกาสและมีความสามารถในการ
ใชสื่อ ICT มากกวาระดับประถมศึกษา โรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและเปนตัวอยางให
โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
มากกวาเดิม ตอมาคือดานปจจัยสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบ คือผูบริหารมี
ความสามารถและวิสยั ทัศน การไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย และการเขารวม
โครงการหนึ่งโรงเรียนในฝน และดานปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของโรงเรียน
ตนแบบ คือ บุคลากรไมเพียงพอ ครูมีปญหาในการใชสื่อ ICT และงบประมาณสนับสนุนไม
เพียงพอ
เฉลิม สุขนันท (2548: 223-225) ไดศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศ
แบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบสมรรถนะ ตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทางการศึกษา
ของโรงเรียนบานคลองขอย อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี จากการศึกษาพบวา การ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment) ตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทางการศึกษา(MBNQA)
ของโรงเรียนบานคลองขอย อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ดวยการสงบุคลากรเขารวม
การอบรมการบริหารจัดการโรงเรียน สูความเปนเลิศ แบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ จํานวน 10 หลักสูตร และไดดําเนินการหาระดับคุณภาพ
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ดวยการประเมินตนเอง (SA) ทําใหทราบระดับคุณภาพของโรงเรียน และวิธีปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศแบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบสมรรถนะตาม
แนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทางการศึกษา ที่มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 220 ตัวบงชี้ พบวาโรงเรียน
มีจุดแข็ง 36 ตัวบงชี้ และมีโอกาสในการปรับปรุง 184 ตัวบงชี้ อยูในระดับคุณภาพ 2 และการ
ประเมินตนเอง 7 มาตรฐานของโรงเรียนในเครือขาย 8 โรงเรียน พบวาโรงเรียนบานดงยางใต มี
วิธีปฏิบตั ิที่ดที ี่สุดดานภาวะผูนําโรงเรียน โรงเรียนบานคลองขอย มีวิธีปฏิบตั ิที่ดที ี่สุดดานความ
รับผิดชอบตอสังคม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มีวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่ดานการวางแผนกลยุทธของ
โรงเรียน โรงเรียนบานวังเตย มีวิธีปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดดานความรูเกี่ยวกับนักเรียนและผูม ีสวนไดสวน
เสีย โรงเรียนวัดวังบุญ มีวิธีปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุดดานความสัมพันธและความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โรงเรียนตลุกดูวทิ ยาคม มีวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุดดานระบบบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบานคลองแบง มีวธิ ีปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุดดานการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาวิชาชีพ
โรงเรียนบานหนองเข มีวิธปี ฏิบัตทิ ี่ดีที่สดุ ดานการสรางความผาสุกและความพึงพอใจแก
บุคลากรและในการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูของโรงเรียนในเครือขาย 8 โรงเรียน (Site Visit)
ทําใหผูวิจัยสามารถนําคําตอบที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ผลสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรูของโรงเรียนในเครือขาย ซึ่งเปนองคความรูใหมที่
ไดรับ คือ ดานกระบวนการ ดานความกาวหนา ดานองคความรู และดานขอเสนอแนะ และ
ไดผลของวิธปี ฏิบัตทิ ี่ดีที่สดุ ของโรงเรียนบานคลองขอย คือ ดานความรับผิดชอบตอสังคมเพราะ
โรงเรียนเห็นวาการศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและโรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งของระบบ
การศึกษาและโรงเรียนยอมมีความสัมพันธกับชุมชน และหนาที่ของโรงเรียนที่มีตอสังคมคือการ
ถายทอดความรู ศิลปะ วิทยาการตางๆใหแกอนุชน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีการรับใชและบริการแกสงั คมตามที่ตองการและประการสุดทายทําหนาที่
เปลี่ยนแปลงสังคมนี่คอื บทบาทหนาที่ของโรงเรียนที่มีตอชุมชน ซึ่งกระบวนการทํางานทุก
ขั้นตอนจะตองผานกระบวนการการวางแผน การนําแผนไปปฏิบตั ิ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแกไข ดานความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมีนโยบาย 3 ดาน
คือ ดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ ดานพฤติกรรมทีม่ ีจริยธรรม และดานการใหการสนับสนุน
ตอชุมชนที่สําคัญใชกิจกรรมในการดําเนินงาน
สมศักดิ์ คณฑา (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสูความเปน
เลิศแบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทาง
การศึกษาของโรงเรียนบานคลองแบง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี พบวา โรงเรียน
บานคลองแบง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ที่ประเมินตนเองตามแนวคุณภาพ
แหงชาติทางการศึกษาทั้ง 7 มาตรฐาน ไดคะแนนรวม 259.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000
คะแนน พบวามีแบบปฏิบตั ิที่ด(ี Best practices) ในมาตรฐานที่ 5 วาดวยการมุงเนนทรัพยากร
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บุคคล ในขอ 5.2 ดานการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่
ชัดเจน นําไปปฏิบตั ิจนเกิดผลสําเร็จโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
วงคเดือน จันทา (2549: 81 - 89) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาอาจารยโดย
กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม ไดศึกษาดวย
การรวบรวมประชากรซึ่งเปนอาจารยประจําโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเอกชนอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ที่เปดสอนมานานกวา 5 ป ในสาขาชางยนต แผนกชางอุตสาหกรรม เปน
อาจารยประจําโรงเรียน A จํานวน 7 คน และอาจารยประจําโรงเรียน B จํานวน 12 คน ดวย
แบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคาความถี่ คารอยละและคาเฉลี่ย พบวากลุม
ศึกษาทีเ่ ปนอาจารยประจําโรงเรียน A และ อาจารยประจําโรงเรียน B ทั้งหมดเปนเพศชาย สวน
ใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางานระหวาง
1–5 ป ไดรบั การพัฒนาอาจารย 2–5 ครั้ง จัดขึ้นโดยหนวยงานเอกชน กิจกรรมการพัฒนา
อาจารยที่ดีที่สุดคือการฝกอบรม จากการศึกษาการพัฒนาอาจารยโดยกระบวนการเปรียบเทียบ
สมรรถนะโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม พบวา โรงเรียนA และโรงเรียน B มี
กิจกรรมการพัฒนาอาจารยที่โรงเรียนจัดขึ้นคลายคลึงกัน แตกตางกันคือโรงเรียน A จะจัด
กิจกรรมที่เนนการฝกอบรม และโรงเรียน B จะจัดกิจกรรมที่เนนการนิเทศภายใน สําหรับ
แนวทางในการพัฒนาอาจารยจะตองมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมฝก ทดลองงาน โดยจัดหาครูพี่
เลี้ยงใหความชวยเหลือสําหรับการฝกอบรมและการสัมมนา ควรจัดอยางตอเนื่องและตรงกับ
ความตองการของอาจารยการศึกษาดูงานควรเลือกหนวยงานที่เหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จในหลาย ๆ ดาน ในดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง ควรใหมีการจัดหาแหลง
คนควาทีส่ งเสริมการเรียนรู ดานการนิเทศภายในควรจัดอยางตอเนื่องและเปนระบบมีแบบแผน
ดานการศึกษาตอควรเปดโอกาสใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ และตองใหมีการจัด
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหเพียงพอ
ปยะ อิศรวิรยิ ะกุล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาปรีดาภรณ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีการศึกษากลุมผูรว มศึกษา 2 กลุม คือกลุมผู
รวมศึกษาไดแก ผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมปรีดาภรณ และกลุม ผูใหขอมูล ไดแกผูบริหารโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาเพือ่ การ
เปรียบเทียบสมรรถนะ จํานวน 3 แหง คือโรงเรียนขอนแกนวิทยาคม โรงเรียนมหาไถศึกษา
ขอนแกน โรงเรียนมหาไถศกึ ษาบานนอยสามเหลี่ยม โดยมีครูผูรับผิดชอบการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนที่เปนกรณีศกึ ษา โรงเรียนละ 5 คน จํานวน 15 โรงเรียน ครู
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาปรีดาภรณ จํานวน 27 คน และ
มีการอบรมโดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต
การสะทอนผล และผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานการพัฒนาในวงรอบที่ 1 พบวาครูที่เขา
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รับการอบรมเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารและครู
ทุกคนมีความรับผิดชอบและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา สวนในการ
ดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 กลยุทธการเปรียบเทียบสมรรถนะของงานประกันคุณภาพมี
เปาหมายเพื่อวางแผน มีการดําเนินงานดวยการศึกษาดูงานและไดผลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะกับโรงเรียนปรีดาภรณแลวมีการจัดทําคูมือครู เพื่อใชเปนกรอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการประเมินโครงการ และมีการนิเทศจากวิทยากรภายนอกโดยมี
เปาหมายเพื่อสรางความเขาใจ ผลการดําเนินงานพัฒนาทั้ง 2 วงรอบสรางความรูค วามเขาใจ
และเปนความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรของโรงเรียนประถมปรีดา
ภรณ มีกิจกรรม ดังนี้ มีการจัดทําคูมือครู จัดสรรครูใหรับผิดชอบในแตละมาตรฐานอยาง
เพียงพอ จัดทําแบบประเมินโครงการ จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานทัง้ 27 มาตรฐาน
ที่ สมศ. กําหนด และมีคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน
อยางชัดเจน
พัชรา เกรียงไกร (2548: 112 - 118) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารจาก
การนํามาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) มาใชเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคการของ
ผูบริหารของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตในเขตอุตสาหกรรมอีสเทอรนซีบอรด โดย
การศึกษาจําแนกตาม ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา วุฒกิ ารศึกษา การฝกอบรม
ขนาดขององคกรไดผลการศึกษาในดานประโยชนที่ไดรับจากการเปรียบเทียบสมรรถนะมาใช
ทําใหผูบริหารของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตในประเทศไทยไดประโยชนอยูในระดับปาน
กลาง ดานปญหาที่เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบสมรรถนะมาใชผลอยูใ นระดับปานกลาง ดาน
อุปสรรคที่ทําใหไมสามารถนําการเปรียบเทียบสมรรถนะมาใชของผูบ ริหารอยูในระดับนอย และ
ไดผลถึงเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการนําการเปรียบเทียบ
สมรรถนะมาใชภายในองคกรมีความแตกตางกัน ดาน 1) ประสบการณการทํางาน 2) ระดับ
การศึกษา 3) องคกรที่มีขนาดตางกัน และมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในเรื่อง วุฒิการศึกษา
ผูบริหารที่ไดรบั การฝกอบรมและไมเคยฝกอบรม ในสวนของความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในการนําการเปรียบเทียบสมรรถนะมาใชในองคกรแลวไมแตกตางกันในทุก ๆ
ปจจัยที่ไดทําการศึกษา และในเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับอุปสรรคทีท่ ําใหไม
สามารถนําการเปรียบเทียบสมรรถนะมาใชในองคกรไดนั้น มีความแตกตางกันในทุก ปจจัยที่ได
ทําการศึกษา
มังกร นวกุล (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนสูความเปน
เลิศแบบกาวกระโดดดวยการเปรียบเทียบสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติทาง
การศึกษาของโรงเรียนตลุกดูวิทยาคมอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี การดําเนินการวิจัยมี 2
ชวง คือ ในชวงที่ 1 หาระดับคุณภาพของโรงเรียนตลุกดูวิทยาคม และชวงที่ 2 ในหาวิธีการ
ปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศดวยการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประชากร ไดแก
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ผูบริหาร จํานวน 8 คน และทีมคุณภาพ จํานวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือที่ใช คือ
แบบสอบถามตามแนวรางวัลคุณภาพแหงชาติ ทางการศึกษา ประกอบดวย 7 เกณฑมาตรฐาน
220 ตัวบงชี้ การวิจัยครั้งนีพ้ บวา ระดับคุณภาพของโรงเรียนตลุกดูว ทิ ยาคม อยูในระดับ
คุณภาพระดับ 2 และวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศของโรงเรียนเมื่อเทียบเคียงกับโรงเรียนในกลุม
เครือขาย จํานวน 8 โรงเรียน คือ มีความเปนเลิศทางดานระบบบริหารงานบุคคล เพราะมีแนว
ปฏิบัตทิ ี่ยึดวิสยั ทัศน เปาประสงค และพันธกิจของโรงเรียน
6.2 งานวิจยั ตางประเทศ
ซูซาน กรีนอะเวย (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของขนาดโรงเรียน
และผลสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนกับความสําเร็จของโรงเรียนมัธยม ซึ่งวิธวี ดั โดยใช
แบบทดสอบวัดการอานและวิชาคณิตศาสตร ของโรงเรียนใน แพนซิลเวเนีย (PSSAs) ซึ่งวัดกับ
นักเรียนในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 เพื่อศึกษาวานักเรียนไดรับอิทธิพลจากขนาดของ
โรงเรียนที่ทําใหไดรับความสําเร็จในการเรียน พบวานักเรียนผลสําเร็จทางการเรียนสูงกวานั้น
สัมพันธกับการสมัครเขาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญเปรียบกับโรงเรียนขนาดเล็ก ปรากฏวามี
นักเรียนในระดับ 8และ11 สนใจมากที่สุด และในระดับที่นอยที่สุดไดแก ระดับ 5 และยังพบอีก
วาการเรียนการสอนทั้งหมดกับการเรียนการสอนของนักเรียนที่เปนกลุมศึกษาทีเ่ กี่ยวกับขนาด
โรงเรียนนั้นตรงขามกับการศึกษาเกีย่ วกับขนาดโรงเรียนที่มีมาสวนใหญวาชอบโรงเรียนเล็ก อีก
ทั้งยังพบวาโรงเรียนขนาดกลางมีความเกีย่ วของอยางมีนัยสําคัญในเรือ่ งอัตราการลาออกระดับ
ต่ําของกลุมประชากรนักเรียนทั้งหมดและของนักเรียนที่เปนนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
ริชารด คิมบอล สมิธ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของภูมิหลังทาง
ความผิดอาญาซึ่งไดศึกษากับอาสาสมัครของโรงเรียนประจําอําเภอในรัฐเท็กซัส โดยไดจําแนก
ขนาดโรงเรียนโดยใชเกณฑของจํานวนนักเรียน พบวา 1)ไมพบวามีความแตกตางกันเกี่ยวกับ
โรงเรียนประจําอําเภอในเรื่องการพัฒนานโยบายและระเบียบการที่อยูบนพื้นฐานของขนาด
โรงเรียนประจําอําเภอที่เกี่ยวกับภูมิหลังของความผิดอาญาจากกลุมอาสาสมัครตัวอยาง 2) ไม
พบวามีความแตกตางในเรือ่ งอัตราการยอมรับที่อยูพื้นฐานของขนาดของโรงเรียนประจําอําเภอ
แยกตามชนิดของความผิด, จํานวนการทําผิด, กระบวนการตัดสิน, และชนิดของการสืบหา
ขอมูลประวัตคิ วามผิดอาญา 3) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในเรือ่ งระหวางโรงเรียนขนาด
ใหญและโรงเรียนขนาดเล็กในการยอมรับกรอบของเวลาที่เกี่ยวกับการยอมรับผิดจากการเก็บ
ขอมูลประวัตคิ วามผิดอาญาในอาสาสมัคร 4) ไมมีความแตกตางในอัตราการยอมรับที่อยูบน
พื้นฐานของขนาดโรงเรียนประจําอําเภอเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภูมิหลัง
ความผิดอาญาในการแยกแยะประสิทธิภาพอาสาสมัครที่ตั้งใจที่จําทําอันตรายตอครู คณะบุคคล
และนักเรียน
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ซาราเซโน เจเน็ต บาล็อก (2002: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่ วกับความลมเหลวของโรงเรียน
มัธยมแหงหนึ่งในเมืองแถบตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกแบงออกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 4
โรงเรียนในเดือน สิงหาคม ป พ.ศ. 2542 และในอดีตนับตั้งแต พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2541 ที่
โรงเรียนไดรับการปรับแกไขและตองออกแบบการศึกษาใหมเพราะไมบรรลุผลในเรื่อง
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ตามเกณฑของกระทรวงการศึกษาของ
นิวยอรก ดังนั้นการออกแบบใหมในการจัดการศึกษานี้เพื่อยกระดับใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักเรียนขึน้ ซึ่งทั้งครูและผูบริหารตองรวมมือกันดําเนินการนี้ดวย ซึ่งการศึกษามุงไปยัง
บทบาทของครูในการจัดกระบวนการออกแบบการศึกษา พบวากระบวนการทีป่ รากฏใน
สภาพแวดลอมที่มีการรวมมือกัน และการติดตอสื่อสารระหวางครูผสู อนและผูบริหารยังไดรับ
การปรับปรุงขึน้ อีก
จูเซลา เดบอราห ลอวเรนซ (2004: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่ วกับการใชโปรแกรมการ
เตรียมการสรางความปรารถนาที่สําคัญ (APPP) ใหกับโรงเรียนในฟลอริดาไดใชในการสราง
ความปรารถนาที่จะสรางความสําเร็จในการบริหารใหเขากับ มาตรฐานISLLC ซึ่งมีโรงเรียน
ทั้งหมด 50 โรงเรียนในฟลอริดาเขารวม การศึกษานี้ มีสวนที่กลาวเกีย่ วกับที่โรงเรียนประจํา
อําเภอขนาดใหญมากที่มีนักเรียน 100,000 คนอยูนั้นมีผลการเรียนในการทดสอบ APPP มาก
ที่สุด สวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 7,000 คน นั้นมีผลการทดสอบ APPP ต่ําสุด
และยังพบอีกวา โรงเรียนยังตองปรับปรุงและยังตองรีบดําเนินการใหไดผลการทดสอบ APPP
สูงสุดเพื่อกาวไปสูมาตรฐานผูนําฟลอริดายุคใหม โดยเฉพาะการเปนผูนําเทคโนโลยี และยังพบ
อีกวาการขาดเงินทุน ไมมีเวลาและขาดการประเมินถูกระบุวาเปนขอดอยของ APPP และยัง
ตองไดรับการปรับปรุง
ไลลี คาลฮัน ชอว (2008: 131-133). ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะดานบวกและดานลบที่มี
ตอโรงเรียนขนาดเล็กผานทางการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา ซึง่ จากการศึกษาเปนการชวย
ผูบริหารการศึกษาไดไตรตรองถึงความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กี่ยวของกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการ
พิจารณาใหยุบโรงเรียน ลักษณะทีต่ ั้งโรงเรียนรวมถึงบุคลากร, แหลงทรัพยากร,โอกาสความ
รวมมือของทีมงาน ผูปกครอง และสัมพันธชุมชน ไดมีการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐบาลในนอรธแคโรไลนา ที่มีนักเรียนนอยกวา 135 คน และ อีก 4 แหงที่มีนักเรียนนอยกวา
150 คน ผลการศึกษาพบวา ดานบวกที่ไดเกี่ยวของกับสิ่งที่เปนดานขนาดที่เล็กกวาที่มีอยูซึ่งมี
ดานความเปนผูมีสวนเกี่ยวของ การสนับสนุนของชุมชน และความรูที่มากมายของนักเรียนและ
ครอบครัว ความสัมพันธของครูกับนักเรียนในดานความตองการการแนะนําไปสูเปาหมาย และ
การใหความสนับสนุนดานการเรียนใหผูเรียนที่ยังคงอยู สวนดานลบที่ไดจากการศึกษาไดแก
ความเปนทีมและการจํากัดดานงบประมาณ การแบงปนดานทรัพยากรของครูกับโรงเรียนอื่นที่
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เพิ่มขึ้นกับผลประโยชนดานองคกรในโรงเรียน เปนสิ่งที่ยังคงมีการสํารวจและหาขอมูลอยู
ผูบริหารสถานศึกษาใหขอมูลเดี่ยวกับขนาดของรัฐที่เกี่ยวกับการทําใหงานยุงยากและ
หลากหลายในความรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามผูบริหารชื่นชอบโรงเรียนขนาดเล็กระดับ
ประถมศึกษากวา
หยี ก็อง (2005: 171). ศึกษาเกีย่ วกับผลของขนาดของโรงเรียนประจําเมืองในชนบท
รัฐเพนซิลเวเนียตอการจัดการดานการเงิน ภาวะผูนําดานการบริหาร และผลสําฤทธิ์ดานการ
เรียนของผูเรียนผลจากการศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญประจําเมืองในชนบท
รัฐเพนซิลเวเนียไมแตกตางกันในดานของการใชจายเงินตอหัวนักเรียน, การมีคณะกรรมการ
การทํางาน, หลักสูตรโรงเรียนที่จัดสําหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษา, ทรัพยากรดาน
การศึกษา,การดําเนินการและความสําเร็จของผูเรียน อยางไรก็ตาม โรงเรียนขนาดใหญประจํา
เมืองในชนบทนั้นมีหลักสูตรการเรียนใหผูเรียนระดับประถมมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก และยังมี
ระดับผลการสอบมาตรฐานที่สูงกวาโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ จากการวิเคราะห
เพิ่มเติมนี้ยังบงบอกอีกวาขนาดของโรงเรียนประจําเมืองไมใชเปนผลกระทบโดยตรงตอผลการ
เรียนของนักเรียน และถาจะพูดใหถูก แลวระดับเศรษฐสังคมของโรงเรียนประจําเมือง และ
หลักสูตรที่มที รี่ ะดับประถมศึกษาเปนสองสิ่งที่เปนสิ่งบงชี้ที่สําคัญตอผลการเรียนของนักเรียน
ชารพ คาริส อีริน (2008: 102) ศึกษาเกีย่ วกับ โรงเรียนมีขนาดเล็กลงเปนรูปแบบของ
การปฏิรูปโรงเรียนที่กําลังเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ในการศึกษาที่เชื่อมโยงโรงเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดใชเพื่อสนับสนุนและสรางโรงเรียนขนาดเล็กอยางเปนอิสระที่รูจักกัน
วาเปนโรงเรียนภายในโรงเรียน ขณะที่การปฏิรูปนี้นาจะเปนดังผลประโยชนที่สมเหตุผลนั้น ซึ่ง
มีงานวิจัยไดบงบอกรูปแบบโรงเรียนภายในโรงเรียนไมไดเปนการปฏิบัตใิ นระดับที่คาดไวได
ในการวิจัยในการกอตั้งโรงเรียนที่แตกตางกัน 2 โรงเรียนตองถูกแบงออก, การถูกตรวจสอบ
และการไดรับประโยชนอยางมีอิสระ การวิจัยที่ไมมีขอบเขตในสวนของคําถามเกี่ยวกับดานการ
สนับสนุนโรงเรียนเรื่องภาระหนาที่ของโรงเรียน เชน ภาวะผูนํา การศึกษานี้ใช รูปแบบคําถาม
แบบ Q ในการศึกษาภาวะผูนําในโรงเรียนขนาดเล็กของเอกชนแหงหนึ่งที่ ซีแอตเติล วอชิงตัน
ซึ่งมีนักเรียน 84 คนและจัดอยูในโรงเรียนที่มีระดับชวงชั้นภาวะผูนาํ และบรรยากาศที่
หลากหลายทีส่ ูงซึ่งมีความสัมพันธกับระดับผลสัมฤทธิข์ องผูเรียนที่สงู รูปแบบ Q มีปริมาณ
ความคิดเห็นของการมีสว นรวมในการเรียนในการที่จะคนหากลุมทีม่ ีความรับผิดชอบที่
คลายคลึงกันเพื่อถูกทดแทนปจจัยทั้ง 4 แบบ การศึกษาวิจัยนี้พบลําดับที่สูงที่ไมปกติของ
ความเห็นสอดคลองกันระหวางการมีสวนรวมในเรื่องการเรียนและยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ยังไม
กระจางชัดระหวางการรับรูใ นกลุม ปจจัยเดี่ยวที่เปนผลที่ไดในการศึกษานี้ทําใหแยกแยะไดดวย
ความเปนเอกลักษณในเรื่องการปฏิบัติและภาวะผูนําของครูซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญทีส่ ุดตอภาวะ
ผูนําโรงเรียนขนาดเล็กกวา นอกจากนี้ยังมีภาวะผูนําของผูเรียนและการสรางภาวะผูนําที่เปน
สวนหนึ่งของโปรแกรมวิชาที่สอนในโรงเรียนทั้งหมดที่ทําใหไดระดับความสําคัญทีส่ ูงที่สุด
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ภาวะผูนําที่ใชโดยผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัตทิ ี่ในลักษณะที่เปนภาวะผูนําของผูปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนที่เล็กกวายังอยูในระดับความสําคัญที่ต่ํา ตามลําดับ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดวิธีการดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ จํานวน 75 คน ไดแก ครู จํานวน 25 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45 คน จาก
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ประชากรมีดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน รวม 5 คน
- ครูทั้งหมด จํานวน 25 คน แบงเปน
ครูโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 5
คน
ครูโรงเรียนวัดเนินตามาก
4
คน
ครูโรงเรียนวัดโคกเพลาะ
7
คน
ครูโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
5
คน
ครูโรงเรียนบานแปลงกระถิน 4
คน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 45 คน แบงเปน
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 9 คน
โรงเรียนวัดเนินตามาก
9 คน
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
9 คน
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
9 คน
โรงเรียนบานแปลงกระถิน
9 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการจัด
ประชุมกลุม(Focus Group Discussion) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตรงกับจุดมุงหมาย ซึ่ง
เปนการสนทนากันระหวางผูวิจัยกับกลุมผูใหขอมูล และแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบปฏิบัตทิ ี่ดี
ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ(Check List) 5 ระดับ
เกี่ยวกับแนวการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงาน 4 แบบ ของโรงเรียนขนาด
เล็ก ดังนี้
1. การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสว นรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดการศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2
การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
1. จัดประชุมกลุม(Focus Group Discussion) และศึกษาแนวการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานภายในโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดกลางคลอง
หลวง โรงเรียนวัดเนินตามาก โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย และโรงเรียน
บานแปลงกระถิน เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารและแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก
2. ศึกษาเอกสารการประเมินตนเอง(SAR) การวิเคราะห SWOT ของโรงเรียน
วัดกลางคลองหลวง โรงเรียนวัดเนินตามาก โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย
และโรงเรียนบานแปลงกระถิน เพื่อนําขอมูลการบริหารโรงเรียนของแตละโรงเรียนมาเปน
พื้นฐานในการสรางเครื่องมือ
3. ศึกษาเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. กําหนดขอบขายการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้
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5. สรางแบบสอบถามครอบคลุมขอบขายของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
6. นําแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้น และผานการแกไขในขั้นตนจากอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ จึงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมที่จะเก็บขอมูล แลวนําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามรวมกับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยถือเกณฑการยอมรับของผูเชี่ยวชาญ
7. นําแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแกไข
8. นําแบบสอบถามที่สราง ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และความเหมาะสมที่จะเก็บขอมูล จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชเกณฑ
กําหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้
ให +1 ถาแนใจวาคําถามสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ให 0 ถาไมแนใจวาคําถามสอดคลองกับเนือ้ หาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ให -1 ถาแนใจวาคําถามไมสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
9. นําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ ไปหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC : Index of Congruence) แลวพิจารณาขอคําถามที่มีระดับ .6 ขึ้นไปจัดได
วาเปนขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงและนําไปใชได
10. นําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
11. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Tryout) กับผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ทาน
12. นําขอมูลที่ไดไปหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวาไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .97
13. ดําเนินการจัดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผูอํานวยการสถานศึกษากลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในการตอบ
แบบสอบถาม
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2. นําหนังสือแนะนําตัวพรอมแบบสอบถามไปพบผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนกลุม
ตัวอยางดวยตนเองในทุกโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ และเพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับ มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ในการตอบแบบสอบถาม
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการจัดประชุมกลุม (Focus Group
Discussion) และจากแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 โรงเรียน แลว
ดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการจัดประชุมกลุม (Focus Group
Discussion) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตรงกับจุดมุงหมาย จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การจัดประชุมกลุม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 จาก
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 5 ทาน ไดขอมูลดังนี้
1. แบบปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ผูบริหารทุกโรงเรียนมีแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการยึดคุณธรรมนําความรูในการบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย
สุจริตตอหนาที่ มีภาวะผูนํา มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางานเปน
แบบอยางที่ดี มีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังไดติดตามการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหครูผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ซึ่งได
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตามวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น มีการรวมกลุม
กันในกลุมโรงเรียน จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม สงเสริมใหนักเรียนเกิดความมีน้ําใจ ไดแก
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมในหองเรียน ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สําหรับแบบปฏิบตั ิที่ดีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารไดจัดใหมี
การบริหารงานงบประมาณโดยใชหลักความคุมคา โดยผูบริหารโรงเรียนทุกทาน มีความเห็นวา
โรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย จึงตองใชจายอยางพอประมาณ และสงเสริมใหทั้ง
คณะครูและนักเรียนรูจักประหยัด โดยจัดกิจกรรมการออมทรัพยในโรงเรียน สหกรณโรงเรียน
ใหนักเรียนนําเงินมาฝากโดยทางโรงเรียนรวมมือกับมูลนิธศิ ุภนิมิตแหงประเทศไทย โครงการ
พนัสนิคม ADP จัดทําสมุดฝากใหเด็กแตละคนและทางมูลนิธินําเงินไปฝากเปนยอดรวมไวกับ
ธนาคารนอกจากนั้นยังนําเงินออมบางสวนของนักเรียนไปรวมลงทุนกับสหกรณ เพื่อไดดอกผล
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แกนักเรียนเก็บไวใชในการศึกษาภายหนา เพื่อฝกในเรื่องการรูจักประหยัด การเก็บออม จัด
รณรงคเรื่องการใชน้ําใชไฟอยางประหยัด สงเสริมการจดบันทึกทําบัญชีรายรับ -จายของตนเอง
นอกจากนี้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจะสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือ
จากครู ผูปกครองและชุมชน จึงไดมีการจัดการบริหารแบบมีสวนรวม บริหารงานโดยการ
กระจายอํานาจสูสายงานตาง ๆ จัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน โดยทําการปรึกษาหารือ
กับคณะครู ผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และบุคคลในชุมชน ใหเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น
2. แบบปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ซึ่งทุกโรงเรียนจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจํา
อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาประชุม เพื่อขอความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และขอความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก
หนวยงานสาธารณสุขตําบล องคการบริหารสวนตําบล ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน อ.ส.ม.
ผูปกครองนักเรียนมารวมกันสนับสนุนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
โรงเรียนจัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหกับชุมชนไดทราบ และมีการใช
แหลงทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น โดยนํานักเรียนไปเรียนแหลงเรียนรูในชุมชน เชน การ
ขยายพันธุพืช การทําขนมไทย การปลูกผักสวนครัว
3. แบบปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
พบวาทุกโรงเรียนมีแบบปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถและความพรอมของครู
โดยมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ ความถนัดตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย และ
ไดรับการพัฒนาทางดานวิชาที่สอนและดานเทคโนโลยีทุกคนไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง/ป มีการจัด
ใหมีระบบการบริหาร และโครงสรางของสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการสนับสนุนใหคณะครู
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการบริหารงานวิชาการ
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สงเสริมความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนอยางทั่วถึง จากการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 สาระ ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค(SWOT) เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่ง
ผูบริหาร และคณะครู ไดนําผลการดําเนินงานประจําปมาเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน ทั้งดานความรู
ความสามารถ ในการการอาน การเขียน และการใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
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4. แบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พบวาผูบริหาร
ทุกโรงเรียนมีเปนแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารทรัพยากร ซึ่งไดมุงเนนการบริหารทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีวัสดุอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐประกอบการเรียนรู อยางคุมคา
ตามหลักความคุมคาของการบริหารงานงบประมาณ มีการจัดหาและการใชทรัพยากรที่ไดมาให
เกิดประโยชนสูงสุด สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษารวมมือกันจัดหา และใชทรัพยากรใน
ชุมชนอยางคุมคา ใชรายการที่ออกอากาศของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการเรียนการ
สอน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนทําใหมี
แหลงเรียนรูสอื่ เทคโนโลยีทที่ ันสมัย พรอมทั้งจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดใหตรงกับความตอง
สําหรับประกอบการคนควาในกลุมสาระตาง ๆ ของครูและนักเรียน
สําหรับแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีเกี่ยวกับความเหมาะสมการบริหารทรัพยากร ผูบริหารแต
ละโรงเรียนไดทําการสํารวจปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อจะไดจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน มีการจัด
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายจากบุคลากรทีม่ ีความรู ความสามารถเฉพาะงานนั้น ๆ โดยใชภูมิปญญาทองถิน่
มาเปนวิทยากรใหความรูกบั นักเรียน เชน การทําขนมไทย การขยายพันธุพืช การสานสุมไก
การจัดสวนหยอม การทําแกสชีวภาพ
ขั้นที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก
1. นําแบบสอบถามที่รับคืนทั้งหมดมาตรวจดูความถูกตองสมบูรณ และใสรหัส
แบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละ และนําเสนอเปน
ตารางประกอบความเรียง
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่มีตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( μ ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน( σ ) และนําเสนอเปนความเรียง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัตติ ามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งนําเสนอในรูปแบบความเรียง
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เกณฑการแปลความหมายของขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบผลการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่มีตอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผูวิจัยใชเกณฑการพิจารณาคะแนนแตละชวงการ
ดําเนินงาน ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการดําเนินงานนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการดําเนินงานปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร SPSS 13.0 for Windows สําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังตอไปนี้
1. สถิติพื้นฐานที่ใชหาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถีแ่ ละ
รอยละ
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่มีตอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( μ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ )
3. สถิตทิ ี่ใชหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยการศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจิ ัยจึงได
กําหนดสัญลักษณสําหรับการวิเคราะหขอมูลดังนี้
จํานวนประชากร
N แทน
μ แทน
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
σ แทน
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ตอนที่ 3 ผลการสรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กออกมาดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยวิเคราะหสถานภาพของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามสถานภาพ
เพศ และวุฒิการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะหดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน

รอยละ

5
25
45
75

6.67
33.33
60
100

รวม

25
50
75

33.33
66.67
100

รวม

68
6
1
75

90.67
8
1.33
100

สถานภาพทั่วไป
ผูบริหาร
ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จากตาราง 1 พบวา ประชากรที่ตอบแบบสอบถามประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานรอยละ 60 ครูรอยละ 33.33 และผูบริหารโรงเรียนรอยละ 6.67 ซึ่งสวน
ใหญเปนหญิงรอยละ 66.67 และเปนชายรอยละ 33.33 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอย
ละ 90.67 ระดับปริญญาโทรอยละ 8 และปริญญาเอกรอยละ 1.33 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของครู ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 ดังแสดงผลการวิเคราะหในตาราง 2 - 6
ตาราง 2 คาเฉลี่ย( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ ) ของดานการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม โรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกรายดาน
การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถี
ประชาธิปไตย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.93

.36

มาก

3.74
3.61
3.90
3.81

.40
.45
.37
.31

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบวา การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารรายดาน พบวาดาน
การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท
สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย ดานการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และดานการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อยูในระดับการดําเนินงานมาก
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ ) ของดานการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุม โรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามรายขอ
ขอ

1
2
3
4
5
6
7

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
แบบปฏิบตั ิทดี่ ีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่
ผูบริหารมีความยุติธรรมและวางตนเปนกลางอยาง
สม่ําเสมอ
ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ที่พึงประสงค
ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต พูดความจริงทั้งตอหนา
และลับหลัง
ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตไมลอกการบาน
เพื่อน ไมทุจริตในการสอบ
ผูบริหารโรงเรียนเปนชายหรือหญิงก็ไดที่มีความรู
ความสามารถ

8 ผูบริหารควรเปนผูมีประสบการณในการบริหาร
9 โรงเรียนควรมีการติดตามผลการสอนอยางตอเนื่อง
10 ผูเ รียน เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
11 โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใชหลัก
ความพอประมาณ
12 โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใชหลัก
ความคุมคา

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

4.29

.63

มาก

4.11
4.07

.62
.68

มาก
มาก

4.13

.66

มาก

3.81

.74

มาก

3.80

.69

มาก

4.12

.63

มาก

4.08
4.01

.74
.76

มาก
มาก

3.75

.73

มาก

4.12

.61

มาก

4.16

.57

มาก
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอ

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

13 โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใชหลัก
ความมีภูมิคุมกัน
14 ผูบริหารทํางานโดยมุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
15 ความสําเร็จของโรงเรียนเกิดจากการรวมมือของครู
ผูปกครองและชุมชน
16 ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย
17 การตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือเรงดวนเปนหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนเพียงผูเดียว
18 ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับคณะครู
19 ผูบริหารเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
20 โรงเรียนสนับสนุนใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
21 โรงเรียนสนับสนุนใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีเนื้อหาเหมาะสมธรรมชาติ วัยผูเรียน
สภาพแวดลอม และชีวติ จริง
22 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด
วิเคราะห
23 ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ปฏิบัตติ นตามระบอบประชาธิปไตย
รวม

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.99
4.05

.78
.63

มาก
มาก

4.07
3.81

.78
.82

มาก
มาก

3.51
3.80

.89
.74

มาก
มาก

3.82

.75

มาก

3.72

.86

มาก

3.84

.77

มาก

3.64

.85

มาก

3.78
3.93

.87
.36

มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวาดานการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด
คุณธรรมนําความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( μ =3.93) และเมือ่ พิจารณารายขอ พบวารายขอทุกขอมีการ
ดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีอยูในระดับการดําเนินงานมากทุกขอ
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย ( μ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( σ ) ของดานการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัติทดี่ ีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามรายขอ
ขอ

24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการสรางหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่น
โรงเรียนจัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นไดทราบ
โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการวิชาการ
โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการ สถานที่ อุปกรณ
บุคลากร แกชมุ ชน
โรงเรียนมีการประเมินผลรวมกัน ในการใชแหลง
ทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนเครือขาย ครู
เครือขาย เพือ่ การเรียนการสอน
โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนนําบุคคล เชนการมีพระ ครูที่เกษียณราชการ
และปราชญชาวบานที่อยูในทองถิ่นมาชวยสอนให
ความรูเรื่องตาง ๆ แกนักเรียน
โรงเรียนมีการจัดระบบการใหทุนการศึกษาที่ชัดเจน
และทัว่ ถึงแกผูเรียน
โรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูในชุมชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ผูบริหาร ครู และผูปกครองรวมกันแกปญหาดานการ
จัดการเรียนรู

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.68
3.96

.68
.65

มาก
มาก

3.93
3.79

.76
.62

มาก
มาก

3.91

.62

มาก

3.77

.75

มาก

3.89

.65

มาก

3.92

.82

มาก

4.00

.81

มาก

3.88

.73

มาก

3.83

.71

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
ขอ

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

35 โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอน
แบบเรียนรวมชวงชั้น
36 โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอนแบบ
Mobile teacher หรือ ครู(ประจําการ)สอนเคลื่อนที่
รวม

ระดับการ
ดําเนินงาน

μ

σ

3.09

1.03

มาก

3.03
3.75

1.03
.41

ปานกลาง
มาก

จากตาราง 4 พบวา ดานการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาอยาง
ทั่วถึง และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับการ
ดําเนินการมาก ( μ =3.75) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวารายขอทีม่ ีระดับการดําเนินงาน
มาก ไดแกโรงเรียนมีการจัดระบบการใหทุนการศึกษาที่ชัดเจนและทั่วถึงแกผูเรียน โรงเรียนมี
การใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่น โรงเรียนจัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นไดทราบ โรงเรียนนําบุคคล เชนการมีพระ ครูที่เกษียณ
ราชการ และปราชญชาวบานที่อยูในทองถิ่นมาชวยสอนใหความรูเ รื่องตาง ๆ แกผูเรียน
โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการ สถานที่ อุปกรณ บุคลากร แกชุมชน โรงเรียนเปดโอกาสให
ชุมชนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในชุมชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน ผูบริหาร ครู และ
ผูปกครองรวมกันแกปญหาดานการจัดการเรียนรู โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการวิชาการ
โรงเรียนมีการประเมินผลรวมกัน ในการใชแหลงทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิน่ โรงเรียน
เครือขาย ครูเครือขาย เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนและชุมชนมีสว นรวมในการสรางหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอนแบบเรียนรวมชวงชัน้ สําหรับขอที่
โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอนแบบ Mobile teacher หรือ ครู(ประจําการ)สอน
เคลื่อนที่ อยูในระดับการดําเนินงานปานกลาง
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย( μ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน( σ ) ของดานการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามรายขอ
ขอ

37
38

39
40
41
42
43

44

45

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานวิชาการโดยการบูรณา
การกลุมสาระการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความสามารถอานหนังสือไดคลองแคลว
ความสามารถเขียนหนังสือไดถูกตองความสามารถใน
การใชภาษาในการสื่อสาร
ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรใน
การเรียนและการคนควา
โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลกรมีความกาวหนา
ทางวิชาการ
โรงเรียนจัดใหมีนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมาใชเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
โรงเรียนจัดใหมีวิธีการนิเทศภายในเพือ่ การพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนจัดใหมีการสนับสนุนใหคณะครูดําเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ได
โรงเรียนจัดใหมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายของ
โรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานทาง
การศึกษาทีเ่ กี่ยวของทุกระดับและเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น
โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาแนวทางและวิธีการของ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ

ตาราง 5 (ตอ)

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.59

.66

มาก

3.65

.65

มาก

3.53

.64

มาก

3.75

.77

มาก

3.58

.81

มาก

3.57

.83

มาก

3.60

.70

มาก

3.67

.70

มาก

3.35

1.00

ปานกลาง

111

ขอ การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
46 โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาสถานภาพของโรงเรียนโดย
การวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
47 โรงเรียนจัดใหมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถและ
ความพรอมของครู
48 โรงเรียนจัดใหมีระบบการบริหาร และโครงสรางของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน
49 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
50 โรงเรียนจัดใหผูบริหาร ครู และผูปกครองนําผลการ
ดําเนินงานประจําปมาเปนขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษา
รวม

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.81

.70

มาก

3.64

.73

มาก

3.63
3.68

.77
.74

มาก
มาก

3.73
3.62

.72
.45

มาก
มาก

จากตาราง 5 พบวา ดานการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยรวมอยูในระดับการดําเนินงานมาก ( μ =3.62) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา รายขอที่มีระดับการดําเนินงานมาก ไดแกโรงเรียนจัดใหมีการศึกษา
สถานภาพของโรงเรียนโดยการวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค(SWOT) เพื่อ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลกรมีความกาวหนาทาง
วิชาการ โรงเรียนจัดใหผูบริหาร ครู และผูปกครองนําผลการดําเนินงานประจําปมาเปนขอมูลใน
การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผูเรียนมีความรูความสามารถอานหนังสือไดคลองแคลว ความสามารถเขียนหนังสือไดถูกตอง
ความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร โรงเรียนจัดใหมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถและความพรอมของครู โรงเรียนจัดใหมีระบบ
การบริหาร และโครงสรางของสถานศึกษาอยางชัดเจน โรงเรียนจัดใหมีการสนับสนุนใหคณะครู
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนได โรงเรียนจัดใหมีการ
บริหารงานวิชาการโดยการบูรณาการกลุม สาระการเรียนรู โรงเรียนจัดใหมีนําผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนมาใชเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนจัดใหมีวิธกี ารนิเทศภายในเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเครื่อง
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คอมพิวเตอรในการเรียนและการคนควา สําหรับขอที่ โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาแนวทางและ
วิธีการของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งอยูในระดับการดําเนินงานปานกลาง
ตาราง 6 คาเฉลี่ย( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ ) ของดานการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบตั ิที่ดใี นการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามรายขอ
ขอ

51
52

53
54
55

56

57

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคา
โรงเรียนจัดใหมีคอมพิวเตอรใหผูเรียนใชในการเรียน
และศึกษาคนควาอยางคุมคา
โรงเรียนจัดใหมีระบบการจัดเก็บรักษา การซอมบํารุง
การใหบริการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ
เทคโนโลยีของโรงเรียนใหมีความพรอมที่จะใช
ประโยชนได
โรงเรียนจัดใหมีการใชรายการที่ออกอากาศของ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดใหมีสื่อและอุปกรณเทคโนโลยี (เชน วีซีดี,
ซีดี, วิทยุ, เครือ่ งขยายเสียง) บริการครูและผูเรียน
โรงเรียนจัดใหมีวัสดุอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐ
ประกอบการเรียนรู (แผนภูมิ แผนที่ อุปกรณ
วิทยาศาสตร หุนจําลอง) อยางคุมคา
โรงเรียนจัดใหมีการยึดหลักความคุมคาของงบประมาณ
มีการจัดหาและการใชทรัพยากรที่ไดมาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
โรงเรียนจัดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา
รวมมือกันจัดหา และใชทรัพยากรในชุมชนอยางคุมคา

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

3.63

.87

มาก

3.75

.62

มาก

3.83

.83

มาก

3.95

.73

มาก

4.04

.63

มาก

4.00

.66

มาก

3.92

.78

มาก

113
ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอ

การดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

58 โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมใหครูนําสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปน
เครื่องมือจัดการเรียนการสอน
59 โรงเรียนจัดใหมีการสํารวจปญหา ความตองการใชสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อผลิตสื่อ จัดหาสื่อเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการศึกษา เพียงพอกับความตองการของครู
และผูเรียน
60 โรงเรียนมีปญหาดานการขาดความรูความสามารถใน
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
61 โรงเรียนจัดใหมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนโดย
คํานึงถึงทรัพยากรทั้งภายในองคกรและทองถิ่น
62 โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมพัฒนาการจัดแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
รวม

μ

σ

ระดับการ
ดําเนินงาน

4.01

.60

มาก

4.03

.68

มาก

3.80

.84

มาก

3.95

.66

มาก

3.91
3.90

.68
.37

มาก
มาก

จากตาราง 6 พบวา ดานการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความคุมคา โดยรวมอยูในระดับการ
ดําเนินงานมาก ( μ =3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับการดําเนินงาน
มาก
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ตอนที่ 3 ผลการสรุปขอเสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของ
กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
พบวามีการปฏิบัตติ ามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี ที่ทําใหการบริหารงานเกิดผลดี มีประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งทําใหการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กประสบผลสําเร็จได
ดังนี้
1. ดานการดําเนินการตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย
ขอเสนอแนะ
1. ควรเนนการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พงึ ประสงค โดยเปน
ผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัตติ ามหลักธรรมเบื้องตน มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละเพื่อสวนรวม ประหยัดและภูมิใจในความเปนไทย
2. ควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหกวางขวาง โดยนํามาใชเปนหลักในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนใหทั่วถึงมากกวา
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียน สอดแทรกการจัดกิจกรรมและการจักการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม
2. ดานการดําเนินการตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหทวั่ ถึงเกี่ยวกับความตองการในการขอความรวมมือในการ
พัฒนาโรงเรียน บางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเพราะคิดวาการบริหาร และการสอนนั้น
เปนอํานาจของครู จึงทําใหผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนบางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียน
เทาที่ควร
2. ควรสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม โดยใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนรวมบริหารอยางเปนระบบ สรางโอกาสใหครู ผูเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร การจัดการศึกษา จัดหาแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหมาก
ขึ้น
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3. ดานการดําเนินการตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ
ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กมีความตองการครูมากขึ้น เพื่อให
ตรงกับสาขาวิชา เนื่องจากครูแตละคนมีความถนัดในสาระการเรียนรูในชั้นที่รบั ผิดชอบ
แตกตางกัน เมื่อครูปวยไปราชการ การอบรมสัมมนา นักเรียนไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําลง จึงทําใหคุณภาพนักเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย
อันเปนผลที่สบื เนื่องมาจากปจจัยสําคัญหลายประการ โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณ
2. ควรมีการพัฒนาครูตนแบบ ครูมืออาชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษา
ทดลองโครงการครูพิเศษหมุนเวียนสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ในการดําเนินการหมุนเวียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กควรมีการใหคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสม หรือสงเสริมใหครูมีความกาวหนา
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการปฏิบตั หิ นาที่ในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ
4. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ หรือให
ขอมูลทันตอการใชงาน บุคลากรควรมีความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศ และมี
การจัดสรรงบประมาณดานวัสดุครุภัณฑในการจัดซื้ออุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ
เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารสวนใหญใชโทรศัพท แตไมมีเครือขายขอมูลสําหรับเชือ่ มโยงการใช
ขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวา มีความตองการสิ่ง
เหลานี้เปนอยางมาก
5. ควรจัดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน มีการสรางขวัญ
และกําลังใจแกบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก และมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านธุรการ การเงิน และพัสดุ
6. พัฒนาผูบริหารและครูผสู อนโรงเรียนใหมีศักยภาพในการบริหาร การจัดเรียนการ
สอน และมีระบบการประกันคุณภาพ ใหสามารถดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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4. ดานการดําเนินการตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพความคุมคา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการระดมทรัพยากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อนํามาจัดสรรใหโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับสภาพจริง
ของโรงเรียนขนาดเล็ก และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ควรมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและครุภัณฑที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพ
ความขาดแคลนของโรงเรียนขนาดเล็กเปนสําคัญ เชน การจัดสรรคอมพิวเตอร
4. ในการจางเจาหนาที่ธุรการของรัฐบาลมาทํางาน ควรใหมาทํางานเต็มที่ เหมาะกับ
ภาระงานที่มีเทากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ตามความคิดเห็นของครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ดาน ไดแกดานการปฏิรูป
การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถี
ประชาธิปไตย ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และดานการ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย
2.1 ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 75 คน ไดแก ครู จํานวน 25 คน
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 45 คน
จากโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ มีจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถาม
สําหรับครู ฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถามสําหรับผูบริหาร ฉบับที่ 3 เปนแบบสอบถามสําหรับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัง้ 3 ฉบับสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ดานคือ ดานการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ดานการบริหารทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียนที่เปนประชากรในการวิจัยในการแจก
แบบสอบถามดวยตนเองใหครู ผูอํานวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งขอ
ความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถามคืน
จากการนําแบบสอบถามไปแจกใหแก ครู จํานวน 25 คน ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45 คน รวมจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิน้ 75 คน ไดแบบสอบถามคืนจาก ครู จํานวน 25 ฉบับ คิดเปนรอยละ 33.33
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 6.67 และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 60 และนําแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับ
มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้
1. หาคาความถี่ คารอยละ เกีย่ วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
2. หาคาเฉลีย่ ( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ ) เปนรายดานและรายขอเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ของ ครู ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุมโรงเรียนพนัสนิคม
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความ
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คิดเห็นของ ครู ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ดานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ดานการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และดานการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. การดําเนินงานตามแบบการปฏิบตั ิทดี่ ีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
โรงเรียนพนัสนิคม2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีม่ ีตอแบบการปฏิบัตทิ ี่ดีในการ
บริหารโดยรวมอยูในระดับการดําเนินงานมาก
เมื่อพิจารณาแบบปฏิบตั ิที่ดีในแตละดาน พบวาดานการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย ดาน
การปฏิบัตติ ามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดานการปฏิบัตติ าม
แบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและการมีสว นรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดการศึกษา ดานการปฏิบัตติ ามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ อยูในระดับการดําเนินงานมาก
2. แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย ควรมีแนวทางในการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีโดย
เนนการปลูกฝงผูเรียนใหมคี ุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยเปนผูมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัตติ ามหลักธรรมเบื้องตน มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม
ประหยัดและภูมิใจในความเปนไทย มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวาง โดยนํามาใชเปนหลักในการพัฒนาชุมชน และ
โรงเรียนใหทวั่ ถึง และควรมีการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียน สอดแทรกการจัดกิจกรรมและการรักการเรียนการสอนที่เนน
คุณธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม
แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ควรมีแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการประชาสัมพันธให
ทั่วถึงเกีย่ วกับความตองการในการขอความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากบางคน
ไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเพราะคิดวาการบริหาร และการสอนนั้นเปนอํานาจของครู จึงทํา
ใหผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนบางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเทาที่ควร และควรมี
แบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม โดยใหคณะกรรมการบริหาร
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สถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียนรวมบริหารอยางเปนระบบ สรางโอกาสใหครู ผูเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา จัดหาแหลงเรียนรูทหี่ ลากหลาย และสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ควรมีแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในจัดสรรบุคลากรตามความตองการ เพื่อใหตรงกับ
สาขาวิชา เนื่องจากครูแตละคนมีความถนัดในสาระการเรียนรูในชั้นที่รับผิดชอบแตกตางกัน
เมื่อครูปวยไปราชการ ไปเขารับการอบรมสัมมนา ผูเรียนไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําลง จึงทําใหคุณภาพนักเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย
ควรมีการพัฒนาครูตนแบบ ครูมืออาชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทดลองโครงการ
ครูพิเศษหมุนเวียนกันสอนและมีการใหคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีการพิจารณาความดีความชอบ
ที่เหมาะสม หรือสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในการจัดทําผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ มีการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนโดย
ใหมีขอมูลที่ทนั ตอการใชงาน มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศ และ
จัดสรรงบประมาณดานวัสดุครุภัณฑในการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ มี
การจัดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน มีการสรางขวัญและกําลังใจ
แกบคุ ลากรโรงเรียนขนาดเล็ก และควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ มาใชเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านธุรการ การเงิน และพัสดุ ควรมีการพัฒนาผูบริหารและ
ครูผูสอนโรงเรียนใหมีศักยภาพในการบริหาร การจัดเรียนการสอน และมีการประกันคุณภาพ
ใหสามารถดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ี ในการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพความคุมคา ควรมีแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี โดยการระดม
ทรัพยากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนในสังกัด เพื่อนํามาจัดสรรให
โรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับสภาพ
จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณและครุภัณฑที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพความขาดแคลนของโรงเรียน
ขนาดเล็กเปนสําคัญ เชน การจัดสรรคอมพิวเตอร และในการจางเจาหนาที่ธุรการของรัฐบาลมา
ทํางานเพื่อทํางานในโรงเรียนขนาดเล็กก็ไมเหมาะกับภาระงานเนื่องจากเจาหนาที่ธุรการ 1
คน ทํางาน 3-4 โรงเรียน แตที่ทํางานใหกับโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน ทํางาน 2 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดใหญ ทีม่ ีบุคลากรเพียงพออยูแลวได 1 คน ทํางาน 1 โรงเรียน ซึ่งมีความ
เหลื่อมล้ํากันมาก
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัย พบวามีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายได ดังนี้
1. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในดานการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 คุณธรรมนั้นเปน
สิ่งที่อยูในจิตใจของทุกคนทีจ่ ะสงผลตอความเปนอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขทั้งยังกอ
ประโยชน บรรยากาศที่ดตี อตนเอง องคกร (สาคร กองวงค. 2544: 37) และสังคมสวนรวม
คุณธรรมจริยธรรมเปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมของคนดีและคนเกง (สุชาติ น้ําประสานไทย.
2542: 23) ที่จะเปนกําลังสําคัญของพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในปจจุบัน
สังคมไทยตองฝากระแสทุนนิยมจากทั่วโลกตองแขงขันกับนานาชาติดานตาง ๆ กันสูงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได (นริศร กรุงกาญจนา. 2549: 1) สงผลใหประชาชนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
การแขงขันกันสูง ทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง ขาวสาร และวัฒนธรรม
ของกระแสโลกาภิวัตน รัฐบาลไทยไดจัดทํากรอบวิสยั ทัศนและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 – 10 มีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเนนทีค่ นเปน
ศูนยกลางเพือ่ นําไปสูการพัฒนาในลักษณะที่ตอเนื่องและยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศิริพร ศีติสาร. 2551: 1-2) เพราะการอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแกความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ความรู และ
คุณธรรม (เพียงฤทัย ทิศนุน . 2550: 84) คือ การมีวิถกี ารดําเนินชีวติ ที่สัมพันธกบั สิ่งแวดลอม
และรากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งการดําเนินชีวิตภายใตรูปแบบของการมีวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมนั้น จะไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ที่รายแรงตอคุณภาพชีวิตความ
เปนอยู เนื่องจากสิ่งเหลานั้นลวนแตเอื้อประโยชนตอครรลองชีวติ (ธนู ชมภูงาม. 2550: 80-81)
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจของ ประชาชน ชุมชน สังคม
ประเทศให (สุภาภรณ ธารผาภูมิ. 2550: 76)กาวพนความเปลี่ยนแปลงได อีกทั้งยังชวยลด
กระแสของความขัดแยงของสังคมไทย ตามหลักการดําเนินการที่มุงเนนใหคนไทยมีคุณธรรมนํา
ความรู มีความรัก สามัคคี สมานฉันท สันติวธิ ี ลดหรือขจัดความขัดแยงเพื่อที่จะทําใหเกิด
สันติภาพตองเริ่มที่สันติภาพภายในตัวบุคคล (มานิตา ลีโทชวลิต. 2544: 2) แตอีกดานหนึ่ง
ของความเปลีย่ นแปลง ความขัดแยงเปนสาเหตุของความเจริญเมื่อมีการบริหารจัดการอยางถูก
ทาง ทําใหปรับชีวติ ของผูคน สังคม (อุดม รัตนสังข. 2548: 1) ไดอยูรวมกันอยางสันติวธิ ี
ผูบริหาร ผูนําที่ดตี องมีความสามารถที่จะนําองคกรที่มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
(สมบูรณ พุทธิเสน. 2547: 1) สามารถทําใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดเปนอยาง
ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (พลอยทิพย ตันตระเธียร. 2547: 1)ดวยความรวมมือ
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รวมใจกัน มีเคารพในความแตกตางและสิทธิสว นบุคคลทั้งของตนเอง และผูอื่น เปดโอกาส และ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นบาง ทั้งหมดนี้มีความสอดคลองการศึกษาของ สงกรานต
เนินหาด (2547: 75) กลาววา พฤติกรรมดานคุณธรรมตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยภาพรวมทั้ง
จังหวัดของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานของ ละเอียด
แซคู (2547: 94) ศึกษาเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวาคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก
และการศึกษาของ ทรงเดช จันทรา (2545: 94) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา อยูในระดับมาก
ที่สุด และการศึกษาของ สาคร กองวงค (2544: 77) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวาการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 4 ดานไดแก ดานความซื่อสัตย ดานมนุษย
สัมพันธ ดานความขยัน และดานปญญา อยูในระดับมาก ทั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ
อดิศร เทพเจริญ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเนน
คุณธรรมนําความรูโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา ดานงานการจัดกิจการนักเรียน ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมขั้นพืน้ ฐาน 8 ประการในตัวผูเรียน และมีผลการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนพบอีกวาจากการจัดกิจกรรมนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมทุกดาน
อยูในระดับดี และที่สงผลมากที่สุดคือดานความสามัคคี และดานความมีน้ําใจ และยังสอดคลอง
กับ อดิศร เทพเจริญ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเนน
คุณธรรมนําความรูโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา ในงานดานกิจการนักเรียนพบวา ทุกโรงเรียนไดมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการในตัวผูเ รียน และผลการ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน พบวาการจัดกิจกรรมนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมทุก
ดานอยูในระดับดี และที่สงผลมากที่สุด ไดแกดานความสามัคคี ดานความมีน้ําใจ ซึ่งสอดคลอง
กับ ลักษณาพร ทัศนาวลัย (2545: บทคัดยอ) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนํา
ในการศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวนําความรูมาเผยแพรใหบุคลากรในโรงเรียนโดยการ
ประชุมชี้แจง อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
สําหรับเรื่องการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหาร มีการศึกษาของ ศิริพร ศีติสาร (2551: 109) พบวา ครูโรงเรียนเอกชน มีการปฏิบัติ
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ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการพึ่งตนเอง ดานการทํางานและ
การแกปญหา ดานการแสวงหาความรูในการํางาน ดานการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิต อยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ปยนันท อุดมมั่นถาวร (2550: 82) ไดศึกษาเรื่องการประเมิน
โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวาโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียงวังไกลกังวลดาน
สภาพแวดลอมโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งตามความคิดของผูบริหารมี
คาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งพบวาความเหมาะสมของวัตถุประสงคโครงการที่จะแกปญหาการขาดแคลนครู
รองลงมาคือความเหมาะสมของปรัชญาขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร
และไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย มีการศึกษาของ
ชนินทร ไวถนอมสัตว (2551: 129) ซึ่งศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการสรางสมานฉันทภายใน
โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เชียงราย เขต 1 พบวา แนวทางการบริหารความขัดแยงและการสรางความสมานฉันทภายใน
โรงเรียน คือการการเผชิญหนา การหลีกเลี่ยง การบังคับ การไกลเกลี่ย รวมทั้งการใชหลักการ
บริหาร ดังที่กลาววาความขัดแยงเปนความสัมพันธรปู แบบหนึ่งและมีฐานเกิดขึ้นจาก
สภาพการณที่มีปฏิสัมพันธตอกัน และทายที่สุดจะเปนการนําพามาซึ่งความกลมเกลียว ความ
สมานฉันทของคนที่แนนแฟน (นิเวศ อรุณเบิกฟา. 2548: 140) ยิ่งขึ้นในการทํางาน
สวนการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่โรงเรียนสนับสนุนใหผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีเนื้อหาเหมาะสมธรรมชาติ วัยผูเ รียน สภาพแวดลอม และชีวติ
จริงซึ่งสอดคลองกับ พรชัย หนูแกว (2541: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณา
การเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา โดยการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา พบวาพฤติกรรมดานประชาธิปไตยที่นักเรียนขาดไดแกดานคารวธรรม ดานสามัคคี
ธรรม ดานปญญาธรรม จากการศึกษาไดผลวาสามารถนําหลักสูตรไดไปใชในการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนไดโดยไมกระทบกับหลักสูตรที่โรงเรียนดําเนินการสอนอยูแสดงถึงวาหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพจริง
2. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมโรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 ในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
และการมีสวนรวมของทุกฝายในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามเปาหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาที่ ตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
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(เรืองศักดิ์ เยาวโสภา. 2549: 1) ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แกไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 40 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และ
มาตรา 58 (2) ระบุวา “ใหบคุ คล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน...” (ประยุทธ ปนทนา. 2549:1) เพราะการศึกษาที่ดที าํ ใหเกิดสิ่งที่ดี
งาม ชวยสรางทักษะชีวติ ทําใหครอบครัวเปนปกแผน ชุมชนเขมแข็ง อนุรกั ษและพัฒนา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทําใหการเมืองถูกตอง ทําใหบุคคลเรียนรู สังคมเรียนรู สรางความมั่นคง
ใหชุมชน สงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติ (วรรณณี ภาวุวัฒนสุข. 2543:21) การปฏิรูป
การศึกษาทําใหเกิดความทันสมัย รมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมทีด่ ี เอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กอใหเกิดความสําเร็จของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจใหผูปกครองสนใจที่จะสงบุตรหลานเขามาเรียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือของชุมชน และทุกภาคสวนเขามารวมเปนสําคัญ (ชาติชาย ฤทธิ์น้ํา. 2546: 2) ซึ่ง
สอดคลองกับ เกตุสุเดช กําแพงแกว (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษากิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
พบวา โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและจัดระบบอาสาสมัครเพื่อชวยงานโรงเรียนที่ชัดเจน
ผูปกครองควรมีเวลารับฟงและชวยแกปญ
 หาใหเด็กทุกครั้งที่เด็กตองการ ผูปกครองควรดูแลให
เด็กทําการบานอยางสม่ําเสมอ ผูปกครองควรใหขอมูลหรือเชื่อมโยงแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรู
ของชุมชนใหโรงเรียน
3. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมโรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ นับวาเปน
หลักประกันทีส่ ําคัญที่สังคมตองการ รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางการ
พัฒนา และไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในอนาคต มีจุดมุงหมายใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนในสังคมไทย โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญานํา
ทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหมที่มงุ เนนประสิทธิภาพ และ
คุณภาพและไดกําหนดสภาพของสังคมไทยที่พึงประสงค โดยมุงสูสังคมที่เข็มแข็งและมีดุลย
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ภาพใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและ
เอื้ออาทรตอกัน (สุรพล แชมขุนทด. 2547: 1) ซึ่งสอดคลองกับ ประเวท ปงชัย (2549:
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพืน้ ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ดานการพัฒนา
หลักสูตรอยูในระดับมากเนื่องจากในการทําหลักสูตรสถานศึกษาผูบ ริหารตองมีการดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับผิดชอบ พรอมทั้งใหการสนับสนุนใหครูไดมีความรูเกี่ยวกับ
การใชหลักสูตร มีการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร แผนการสอน กําหนดการสอน เอกสารคูมือให
ทันตอความตองการ และ ชัยสิทธิ์ เลิศไกร (2548: 125) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและ
ปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา สภาพการดําเนินงานตาม
โครงการยําระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูใ นระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ ทําใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน โดยมี
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน และมีการประชุมเพื่อกําหนด
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อเปนการยกระดับการศึกษาใหมี
การมาตรฐานยังมีการศึกษาเพิ่มเติมจาก สุรพล แชมขุนทด (2547: 145) กลาววาสภาพการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่เปนโรงเรียนเปาหมาย ที่จะรับการประเมินจากภายนอก โดยรวม
รายดาน รายมาตรฐาน และรายตัวบงชี้ อยูในระดับมาก ทําใหเห็นวาโรงเรียนดําเนินการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ดใี หไดมาตรฐานตามที่กระทรวงกําหนด และการศึกษาของ
ตวงรัตน สุวรรณไพบูลย (2547: 116 - 118) ที่มีการบริหารงานโรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก พบวา มาตรฐานดานผูเรียน ดานกระบวนการ
ดานปจจัย มีการเนนใหไดมาตรฐานมาก เพื่อสงเสริมใหทั้ง ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง
รวมกันพัฒนาผูเรียนใหไดรบั การพัฒนาภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่อยูดวยกันดวยความรัก
ความเขาใจ เปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวติ ตั้งแตในวัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ
มนูญ บงแกว (2547: 94-96). พบวา สภาพการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินภายนอกรอบแรกมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เห็นไดวาจากดําเนินงานบริหารตาม
การศึกษานั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหผเู รียน มีความตื่นตัว รับผิดชอบ และ ลงมือ
ดําเนินงานอยางเต็มตามความสามารถเพี่อรวมกันจัดการศึกษาใหผเู รียนนั่นเอง
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4. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ความคุมคา
การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดสํานํางานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรเี ขต 2 ดานการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาโดยรวมอยูในระดับมาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา มาตรา 58
ระบุวา ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชใน
การศึกษา (สังวาลย วุฒิเสลา. 2458: 1) เพื่อรวมจัดการศึกษาใหมคี ุณภาพ และรวมกัน
ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร และวิธีการ
ดําเนินตามโครงการ (ธิดา ฉิมพลี. 2549 :91) สถานศึกษาและผูเกีย่ วของกับการศึกษาตองมี
การสงเสริมใหมีการใชสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามสาระ
การเรียนรู มีการจัดเก็บขอมูลมาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมมา
ปรับปรุงและพัฒนา และนํามาใชอยางมีคุณภาพ และเปนระบบ (ประเวท ปงชัย. 2549: 140141) มีการศึกษาของเรืองศักดิ์ เยาวโสภา (2549: 80) พบวา ในการดําเนินการบริหารระบบ
ขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
กลาง ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 นั้นอยูในระดับมาก แมวาจะเปนโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีความขาดแคลนก็ตาม สวนสังวาลย วุฒิเสลา (2458: 94) ที่ศึกษาสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 โดยภาพรวม มีการบริหารงาน ดานทรัพยากรงบประมาณ ดานทรัพยากรสถานที่ ดาน
ทรัพยากรบุคคล และดานทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ อยูในระดับมาก เพราะใหเขากับสภาพของ
ที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงจัดใหมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนโดยคํานึงถึงทรัพยากร
ทั้งภายในองคกรและทองถิ่น และการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดานบุคลากรของ สมชัย ประจง
(2548: 80) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
พบวา ผูบริหารตองมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีคุณลักษณะของผูบริหารให
มีประสิทธิภาพ เพราะปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลตอการจัดการศึกษาเพราะการศึกษามี
บทบาทสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ
สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณของ ชัยสิทธิ์ เลิศไกร (2548: 125 126) ศึกษาเกีย่ วกับการศึกษาสภาพและปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
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พบวา สภาพการดําเนินงาน ตามโครงการยกระดับคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็กดานการ
พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ดานการจัดหาหนังสือเรียน แบบฝกหัด ดานการจัดทําหอง
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ดานการจัดหาหนังสือหองสมุด สื่อการเรียนการสอน และดานการ
แกปญหาขาดแคลนครู โดยทั้งหมดมีภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในการดําเนินงานการ
บริหารนี้ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนอยางเต็มความสามารถ (เสนห เจริญสม. 2547
: 27) แตยังมีผลการศึกษาของบุญมาก โกแสนตอ (2551: 42) ที่เสนอรูปแบบทีช่ วยทําใหการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กดานการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ผูบริหารโรงเรียน
ครู สวนใหญเปนวาควรใชวธิ ีการยุบโรงเรียน ซึ่งเปนแนวทางที่ขัดกับความตองการของ
ผูปกครองบางสวนในชุมชนที่ไมตองการใหมีการยุบรวมโรงเรียน เพราะทําใหลูกหลานตอง
เดินทางไปเรียนไกลขึ้น
เห็นไดวาการดําเนินตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารทั้ง 4 ดานนั้น ผูที่มีสวนเกีย่ วของ
ในการจัดการศึกษาไมวาจะเปน ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ตัวแทนจาก
องคกรตางๆ ตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ยกระดับ โดยเฉพาะคุณภาพของผูเรียน
ทรัพยากร การบริหารบางสวนของโรงเรียนขนาดเล็กทีย่ ังอยูในสภาวะที่ยังดอยอยูเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญอยูมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็กในครั้งนี้มขี อเสนอแนะแกผูเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนีพ้ บวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานนั้นมีการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็กโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และมาก ทั้งนี้ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกภาคสวน ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังนี้
1. ดานการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนํา
ความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย พบวาดาน
การตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือเรงดวนเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนเพียงผูเดียว และ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิดวิเคราะห ควรใหมีการรวมในการตัดสินใจ เปด
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการรวมกันบริหารงาน และควรใหมีการเสริมสรางการเรียนรูที่เนน
ใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะหสรางสรรคใหมากขึ้น
2. การดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา พบวาดาน โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอน
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แบบเรียนรวมชวงชั้น และโรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอนแบบ Mobile teacher
หรือ ครู(ประจําการ)สอนเคลื่อนที่ควรมีการใหการจางครูที่เปนพนักงานราชการหรือบรรจุครู
เพื่อเปนการแกปญหาระยะยาวและควรใหมีการเรียนรวมชั้นเรียนในการแกปญหาการเรียนการ
สอน
3. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ พบวาดาน โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาแนวทางและวิธีการของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จ และ ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนและการคนควา
ควรมีการสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานและแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในดานตาง ๆเพื่อนํามาเปนแนวทางการปฏิบัติงานของตนและสงเสริมใหนักเรียนได
มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
4. การดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ความคุมคา พบวาดาน โรงเรียนจัดใหมีคอมพิวเตอรใหผูเรียนใชในการเรียนและศึกษาคนควา
อยางคุมคาและโรงเรียนจัดใหมีระบบการจัดเก็บรักษา การซอมบํารุง การใหบริการ วัสดุสื่อการ
เรียนการสอนและอุปกรณเทคโนโลยีของโรงเรียนใหมีความพรอมที่จะใชประโยชนได ควรใหมี
ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพดวยการสรางระบบจัดเก็บ ซอมบํารุงและการนําไปใชในการ
เรียนการสอนผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทําใหการบริหารงานเกิดผลดี และทําใหการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กประสบผลสําเร็จได สามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกับโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุมโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเปนนําขอมูลมาเปรียบเทียบและเปนแนว
ทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต
ตอไปได
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ เพื่อเปนนําขอมูลมา
เปรียบเทียบและเปนแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาแบบปฏิบัตทิ ี่ดใี นบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
****************************************************************************************************
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
* ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
* ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ของครู ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของ
กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
* ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเพือ่ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี
ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
2. ขอใหทานแสดงความคิดเห็นขอคําถามที่สอดคลองกับแบบสอบถามการวิจัยแตละขอ
มากนอยตามความเปนจริง โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการดําเนินงานในระดับมากที่สุด
มีการดําเนินงานในระดับมาก
มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง
มีการดําเนินงานในระดับนอย
มีการดําเนินงานในระดับนอยที่สุด

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูง ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม
งานวิจัยสารนิพนธ ฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
นายอามร มุตวงศ
นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เรื่อง การศึกษาแบบปฏิบตั ิที่ดีในบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม โรงเรียนพนัสนิคม 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง( )หนาขอความทีต่ รงกับสถานภาพความเปนจริง
สถานภาพทั่วไป
1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
( ) ผูบริหารสถานศึกษา
( ) ครู
( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
3. วุฒิการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ดี่ ีในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ของครู ผูบริหาร สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของ
กลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานํางานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2

ขอ

รายการ

ดานการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม
นําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย
1
2
3
4
5
6
7

ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่
ผูบริหารมีความยุติธรรมและวางตนเปนกลางอยาง
สม่ําเสมอ
ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ที่พึงประสงค
ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตพูดความจริงทั้งตอหนา
และลับหลัง
ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตไมลอกการบานเพื่อน ไม
ทุจริตในการสอบ
ผูบริหารโรงเรียนเปนชายหรือหญิงก็ไดที่มีความรู
ความสามารถ

ระดับการดําเนินงาน
มากที่สุด มาก ปาน นอย
กลาง
(5)
(4) (3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ขอ

รายการ

8
9

ผูบริหารควรเปนผูมีประสบการณในการบริหาร
ผูเรียนมีความรูและเห็นคุณคาของการศึกษาภูมิใจใน
ภูมิปญญาไทยศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โรงเรียนมีการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง
โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใช
หลักความพอประมาณ
โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใช
หลักความคุมคา
โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานงบประมาณโดยใช
หลักความมีภมู ิคุมกัน
ผูบริหารทํางานโดยมุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ความสําเร็จของโรงเรียนเกิดจากการรวมมือของครู
ผูปกครองและชุมชน
ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย
การตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือเรงดวนเปนหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนเพียงผูเดียว
ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับคณะครู
ผูบริหารเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง ชุมชน มีสวน
รวมในการวางแผนการจัดการศึกษา
โรงเรียนสนับสนุนใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรียนสนับสนุนใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีเนื้อหาเหมาะสมกับธรรมชาติ วัยผูเรียน
สภาพแวดลอม และชีวติ จริง
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด
วิเคราะห
ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และปฏิบัตติ นตามระบอบประชาธิปไตย

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ระดับการดําเนินงาน
มากที่สุด มาก ปาน นอย
กลาง
(5)
(4) (3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
24 โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการสรางหลักสูตร
สถานศึกษา
25 โรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่น
26 โรงเรียนจัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นไดทราบ
27 โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการวิชาการ
28 โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริการ สถานที่ อุปกรณ
บุคลากร แกชมุ ชน
29 โรงเรียนมีการประเมินผลรวมกัน ในการใชแหลง
ทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนเครือขาย
ครูเครือขาย เพื่อการเรียนการสอน
30 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
31 โรงเรียนนําบุคคล เชนการมีพระ ครูที่เกษียณราชการ
แลว ฯลฯ ที่อยูในทองถิ่นมาชวยสอนใหความรูเรื่อง
ตาง ๆ แกผูเรียน
32 โรงเรียนมีการจัดระบบการใหทุนการศึกษาที่ชัดเจน
และทัว่ ถึงแกผูเรียน
33 โรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูในชุมชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน
34 ผูบริหาร ครู และผูปกครองรวมกันแกปญหาดานการ
จัดการเรียนรู

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการดําเนินงาน
มาก
ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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35 โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอน
แบบเรียนรวมชวงชั้น
36 โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบการเรียนสารสอนแบบ
Mobile teacher หรือ ครู(ประจําการ)สอนเคลื่อนที่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
37 โรงเรียนจัดใหมีการบริหารงานวิชาการโดยการบูรณา
การกลุมสาระการเรียนรู
38 ผูเรียนมีความรูความสามารถอานหนังสือได
คลองแคลว ความสามารถเขียนหนังสือไดถูกตอง
ความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร
39 ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรใน
การเรียนและการคนควา
40 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลกรมีความกาวหนา
ทางวิชาการ
41 โรงเรียนจัดใหมีนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมาใชเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
42 โรงเรียนจัดใหมีวิธีการนิเทศภายในเพือ่ การ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
43 โรงเรียนจัดใหมีการสนับสนุนใหคณะครูดําเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนได
44 โรงเรียนจัดใหมีการกําหนดนโยบายและเปาหมาย
ของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับและเหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการดําเนินงาน
มาก
ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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45 โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาแนวทางและวิธีการของ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
46 โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาสถานภาพของโรงเรียนโดย
การวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
47 โรงเรียนจัดใหมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถและ
ความพรอมของครู
48 โรงเรียนจัดใหมีระบบการบริหาร และโครงสรางของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน
49 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
50 โรงเรียนจัดใหผูบริหาร ครู และผูปกครองนําผลการ
ดําเนินงานประจําปมาเปนขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษา
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ความคุมคา
51 โรงเรียนจัดใหมีคอมพิวเตอรใหผูเรียนใชในการเรียน
และศึกษาคนควาอยางคุมคา
52 โรงเรียนจัดใหมีระบบการจัดเก็บรักษา การซอมบํารุง
การใหบริการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ
เทคโนโลยีของโรงเรียนใหมีความพรอมที่จะใช
ประโยชนได
53 โรงเรียนจัดใหมีการใชรายการที่ออกอากาศของ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการเรียนการสอน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการดําเนินงาน
มาก
ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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54 โรงเรียนจัดใหมีสื่อและอุปกรณเทคโนโลยี (เชน วีซีดี,
ซีดี, วิทยุ, เครือ่ งขยายเสียง) บริการครูและผูเรียน
55 โรงเรียนจัดใหมีวัสดุอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐ
ประกอบการเรียนรู (แผนภูมิ แผนที่ อุปกรณ
วิทยาศาสตร หุนจําลอง) อยางคุมคา
56 โรงเรียนจัดใหมีการยึดหลักความคุมคาของ
งบประมาณมีการจัดหาและการใชทรัพยากรที่ไดมา
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
57 โรงเรียนจัดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถานศึกษารวมมือกันจัดหา และใชทรัพยากรใน
ชุมชนอยางคุมคา
58 โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมใหครูนําสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปน
เครื่องมือจัดการเรียนการสอน
59 โรงเรียนจัดใหมีการสํารวจปญหา ความตองการใชสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อผลิตสื่อ จัดหาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา เพียงพอกับความตองการ
ของครูและผูเรียน
60 โรงเรียนมีปญหาดานการขาดความรูความสามารถใน
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
61 โรงเรียนจัดใหมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนโดย
คํานึงถึงทรัพยากรทั้งภายในองคกรและทองถิ่น
62 โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมพัฒนาการจัดแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถิ่น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเพือ่ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตามแบบปฏิบัตทิ ี่ดี
ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2
คําชี้แจง โปรดระบุหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ทานปฏิบัติงานอยู ดังนี้
การปฏิบัติตามแบบปฏิบตั ิที่ดีในการ
ขอเสนอแนะ
บริหาร
ดานการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม ………………………………………………….
นําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ………………………………………………….
………………………………………………….
พอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถี
………………………………………………….
ประชาธิปไตย
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
ดานการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และ
………………………………………………….
การมีสวนรวมของทุกฝายมีในการจัด
………………………………………………….
การศึกษา
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
………………………………………………….
การศึกษาทุกระดับ
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
ดานการบริหารทรัพยากรอยางมี
………………………………………………….
ประสิทธิภาพความคุมคา
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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