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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดเสียในระดับ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหสามารถดําเนินงานได
ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

ผลจากการศึกษา

      ระยะที ่1 ผลการศกึษาความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ดานโครงสราง  โรงเรยีนมกีารบรหิารอยางมปีระสทิธภิาพ  โดยระดม
ทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน มาใชในการจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมของชุมชน  องคกร
และสถาบันตาง ๆ ในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมิน ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และสงเสริมใหกรรมการสถานศึกษา  ทําหนาที่กํากับ  สงเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการศกึษา ดาน
คน โรงเรยีนมสีวนสงเสริม สนบัสนนุใหบคุลากร ปฏิบตังิานเปนไปตามมาตรฐานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม ในการตรวจ
สอบคุณภาพของงาน  และสิทธิประโยชนที่เปนธรรม สรางขวัญและกําลังใจแกครแูละบคุลากร มกีาร
ระดมทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมีการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่สงเสริม
สนบัสนนุการจดัการศกึษา  ดานเทคโนโลย ีโรงเรยีนมกีารระดมทนุเพือ่จดัหา  ผลิต พัฒนาเทคโนโลยี
นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
ตรวจสอบการใชเทคโนโลยี  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะเกี่ยวกับลักษณะโรงเรยีนประถมศกึษาทีด่ ี ดานงาน
โรงเรยีนมกีารจดัทาํหลักสูตรสถานศกึษาทีส่อดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาผู
เรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีการประเมนิผลการเรยีนรูของผูเรียนโดยใช
วธิกีารทีห่ลากหลาย  ตามสภาพทีเ่ปนจรงิ  และสงเสริม  สนับสนุนใหครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน
และนํามามาใชในการพัฒนาผูเรียน  ทั้งนี้สงเสริมใหมีกรรมการสถานศึกษา ทําหนาที่ควบคุม
กํากับ และสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา



ระยะที่ 2 พบศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ในภาพ
รวมมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานเทคโนโลยี
เทานั้นที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง สวนดานที่เหลือ คือดานโครงสราง  ดานคน  และดาน
งานอยูในระดับมากทั้งหมด

ระยะที่ 3–4 พบขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดเสีย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา โรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใน  4  ดาน  คอื

1. การจัดโครงสรางระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กลงจะมีโครงสรางซึ่ง
ยืดหยุนมากขึ้นแตกตางจากโครงสรางแบบระบบราชการ(Bureacracy)ในโรงเรียนทั่วไปที่มี     ขนาด
ใหญกวา ซึ่งจะมีการมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถ (Division of Labors) ใน
ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กโครงสรางจะเปนแบบยืดหยุนมากขึ้น การที่โรงเรียนมีขนาดเล็กจะทําให
ความเปนระบบราชการจะลดลง การจัดโครงสรางการทํางานจะแบงงานกันทําตามสถานการณ ครูจะ
ถูกมอบหมายงานใหทําหลายๆอยางและสอนหลายๆ วิชา ซึ่งงานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่ทาทาย
ความสามารถถามีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอจะทําให
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาวเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. รูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก จะตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดมีการประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบเพื่อใหเกิดศรัทธาในองคกร ในอันที่จะสรางความ
รวมมือในการบริหารจัดการทุกรูปแบบทั้งนี้การบริหารงานจะตองอาศัยระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

3. การจําแนกงานภายในโรงเรียน ควรแยกเปนงานจําเปนที่ตองทําดวยตนเองและ         
งานที่ไมสําคัญจําเปน การบริหารจัดการงานจําเปนตองทํา ผูบริหารตองดําเนินการอยางเปนระบบมี
การมอบหมายงาน การประสานงาน ควบคุม กํากับใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ใชเวลานอยที่
สุด เพ่ือใชเวลาสวนใหญจัดการเรียนการสอน สวนงานไมสําคัญจําเปนควรมีการประสานงาน เพ่ือ
ขอความรวมมือ ความชวยเหลือจากชุมชนชวยดําเนินการ หรือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
โรงเรียนใกลเคียงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน

4. ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากวางบประมาณที่จัดสรรใหโรงเรียนขนาดเล็ก              
ไมเพียงพอตอการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน  จะตองมีการประสานงานอยางใกลชิด เพ่ือใหชุมชนชวย
ระดมทุนทรัพย แรงงาน ทั้งนี้เนนการมีสวนรวมตามหลัก Education for All หรือ  All for Education 
โดยใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

5. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ตองสงเสริมใหผูบริหารและครูเปนผูมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง สงเสริมพัฒนาใหมีความรูความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ประสบการณในการทํางานรวมกันควรมีการผสมผสานระหวางครูใหมกับครูเกาใหลงตัวเพื่อใช

ข



ประสบการณของครูเกามาหลอหลอมครูใหมและครูอัตราจาง ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ      
ประสิทธิผล

6.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูมีขวัญกําลังใจ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหความชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนในเรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนจางครูชวยสอน  แกปญหาครูไมครบชั้น จัดสรรวงเงินที่ใชพิจารณา
ความดคีวามชอบใหโรงเรยีนขนาดเลก็เปนกรณพิีเศษ การประเมนิผลงานควรคาํนงึถึงขนาดโรงเรยีน
และเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ไมควรมีการโยกยายผูบริหารโรงเรียนขนาดเลก็บอยเกนิไปให
ชุมชนมสีวนรวมในการแตงตัง้โยกยายและสรรหาผูบรหิารคร ู    และบคุลากรในโรงเรยีน

7. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในภายนอกตลอดจนการใหบริการหนังสือแบบเรียนและอุปกรณการเรียนการสอน เพ่ือการเรียน
การสอนหลาย ๆ รูปแบบ โดยใหชุมชนมีสวนรวม  ในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการใชส่ือ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการทําวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียนและนํา
ผลวิจัยมาใชพัฒนาผูเรียน

8. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดหลายดาน  การจัดการเรียน
การสอนมีการเปลี่ยนรูปแบบจาก  1  คน ตอ 1 ช้ัน  หรือการสอนในลักษณะกลุมใหญ (Large
group) มาเปนการเรียนการสอนแบบกลุมยอยหรือรายบุคคล(Individual) มากขึ้น จึงตองมีการ
ฝกอบรมครใูหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทกัษะ สามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูไดอยางหลากหลาย และ
บูรณาการหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามศักยภาพของโรงเรียน   มีการใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจความถนัดเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมประเพณี  อาชีพในทองถ่ิน  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมีการนิเทศ ชวยเหลือครูมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง   มีการจัดทําแฟม
ผลงานและมีการสอนซอมเสริมเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน

ค
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ABSTRACT

   The objective4 of this study was to study the policy recommendations for
developing the potentials of small size school in the Northeastern Region to be able to
achieve the expected goal as the National Education Act 1999, to improve, and add
something ( the second issue) 2002.

   The research findings were as follows:

   Stage 1 For the structure of the expectation of the National Education Act 1999 
and the additional issue ( the second issue), the school efficiently administered by 
collecting resources from both public sector and private sector using for Educational 
management, focusing on  participation of community, organization, and any institutes 
for controlling, monitoring, investigating, and evaluating the efficiency and 
effectiveness, and promoting the Educational Institute Committee for monitoring, 
promoting the Educational management in personnel aspect.  The school partly 
encouraged and supported personnel in working as standard of the teacher and 
Educational personnel and ethical teacher profession by focusing on decentralization, 
collaboration in an investigating quality of work and fair fringe benefit, promoting 
morale for teachers and personnel.  The resources in community were gathered for 
collaboration in the Educational management and paying respect and praising for honor 
of persons who promoted and supported the Educational management in technology.  
The school collected the investment for providing, producing, and improving technology.  
Technology was used to improve students for efficiently continuous learning .  There 
were following up and investigating the technology use which was relevant to 
perspectives regarding to characteristics of good Elementary School.  For work aspect, 
the school implemented the school curriculum relevant to the needs of students and local 
to develop students as fully functioning in physical, mental, and intellectual development 
including knowledge and morality, culture in living, being able to live with other people 
happily.  The students’ learning achievement was evaluated by variety techniques as an 
authentic assessment.  Besides, the teachers were encouraged and promoted to conduct 
classroom action research and able to apply for developing students by encouraging the 
Educational Institute Committee to monitor and encourage, and support the Educational 
management.
   Stage 2  The overall image of potentiality of small size schools in the
Northeastern Region according to the expectation of the National Education  Act 1999
and  the additional issue (the second issue) 2002, the performance was in “Much” level.
Considering each aspect,  found that there was only technology aspect included



practice in “Moderate” level.  For the rest of them, structure aspect, personnel aspect, and
work aspect, were in “Much” level.
   Stage 3-4  There were four suggestions of policy from stakeholders for
developing potentiality of Education in small size schools in the Northeastern Region as
follows:

1.  If there was smaller school size, the structure management of school
administration would be more flexible. It was different from Bureaucratic system in 
general schools with larger school size including assigning work to personnel based on 
their knowledge and ability (Division of Labor)whereas the structure of small size 
schools was more flexible.  Being small size schools caused less bureaucratic system.  As 
a result, management of work structure would assign work based on the situation.  
Teachers would be assigned many kinds of work and many subjects of teaching.  The 
assigned works were challenged enough for efficient and effective performances of 
school personnel in small size schools.

2.  The administration and management pattern of small size schools had to be
accredited or being able to be investigated, including advertisement for stakeholders to 
know for having faith in organization.  For creating collaboration in every kind of 
management, it depended on efficient information and technology system in order to be 
used in planning of the Educational management systematically.

3.  For work classification in schools, it should be classified as work necessary
to do by oneself and  not necessary to do by oneself, management of necessary work 
necessary to be finished.  The administrators had to implement systematically including 
assigning of work, coordination, controlling, monitoring so that the work would be 
efficient, the least time spending.  So, most of the time spent for learning and teaching.  
For unimportant work, there should be coordination in asking for cooperation and 
support from community in implementation or assigned the Office of Educational Area 
or the nearby schools implemented instead.

4.  For limitation of budget aspect, because of the allocated budget for small size
schools was not sufficient to the improvement of school development.  Closely 
coordination should be performed so that the community could collect their 
investment, labor, by focusing on collaboration as principle of Education for All, or 
All for Education by asking for collaboration in management, following up, 
investigating, and evaluating performances.

5.  For small size schools, the administrators and teachers had to be encouraged
with ethics and morality, behaving as role model. They should also promoted and 
encouraged their school teachers obtaining knowledge and ability, sharing of learning, 
experiencing in working together.  New and old teachers should work together 
appropriately so that the old teachers could use their experience in guiding new teachers 
and employed teachers to work efficiently and effectively.

6.  Encouragement and promotion of the administrators and teachers should be 
performed so that they would have morale by the support and promotion of the Basic 
Educational Committee and the Educational Area Office in allocating budget for schools 
to employ the teacher aids, solve problems of no teacher in every classroom, allocate the 
amount of budget paid for promoting small size school in special cases.  Performance 
assessment should consider about the school size and focusing on students’ quality as 
major point.  The school administrators should not be moved too

จ



frequent.  Community should be allowed to collaborate in an appointing, moving, and
selecting the administrators of teachers and school personnel.

7.  Encouraging and promoting schools for providing, producing, and using modern 
technology should be performed.  Learning sources both inside and outside schools as 
well as providing services of textbook and instructional devices in order to obtain a 
variety styles of teaching with collaboration of community in management, following up, 
investigating, and evaluating of media use as well as encouraging and promoting teachers 
to conduct classroom action research to improve students and applying research findings 
for student development.

8.  There were many limitations in the instructional management of small size 
schools since the instructional pattern was changed from 1 teacher per 1 class or larger 
group teaching to small group instruction or individually more.  As a result, teachers had 
to be trained for knowledge and understanding, skill, ability to provide many styles of 
teaching, and integrate curriculum and technique of instructional management to be 
appropriate with potentiality of schools.  Learning source and local wisdom were used so 
that the students could learn based on their interest, aptitude regarding to art and culture 
and tradition. Consequently, they could be able to apply in their daily lives.  Supervision 
and helping teachers were performed for sharing their experience of learning.  In 
addition, an authentic assessment, portfolio, and remedial teaching  were performed in 
order to help the learning problem students. done  together
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บทที่ 1

บทนาํ

1.   ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา

          กระแสการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัของโลก  ทัง้การปกครองระบอบประชาธปิไตย  และการมี
สวนรวมของประชาชน  การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตอยางเทาเทียม  การสงเสริม
การคาอยางเสรี  การพิทักษส่ิงแวดลอมและการใหขอมูลขาวสารแบบเครือขาย ผลักดันให
สังคมไทยมีรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน  เปนฉบบัแรก  มกีารปฏรูิประบบบรหิารภาครฐัเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการบริการประชาชน และมกีารประกาศใชพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542             
เปนการปฏิรูปการศกึษา โดยอิงกฎหมายเปนฉบับแรก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) รัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2540  และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีก า รเปลี่ย นแปลงการจัด                 
การศึกษาไทย  โดยใหสังคมมสีวนรวมในการจดัการศกึษา  (มาตรา 8 (2))  ตองจดัการศกึษา     
ใหบคุคลมสิีทธแิละโอกาสเสมอภาคกนั  ในการไดรับการศกึษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา  12  ป  ทีรั่ฐ
ตองจดัใหอยางทัว่ถงึ  ตอเนือ่งและมีคณุภาพ  โดยไมเสียคาใชจาย  (มาตรา 10)  การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และเชือ่วาผูเรียนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด  
(มาตรา 22)  มีการกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก  เพ่ือ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  กําหนดใหการศึกษา              
เปนกระบวนการเรยีนรู  เพ่ือความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม  โดยการถายทอดความรู  การฝก
การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความเจรญิกาวหนาทางวชิาการ  การสราง
องคความรู  อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เกิดการเรยีนรูอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุย          
ทีส่มบรูณทัง้รางกาย  จติใจ  สตปิญญา  ความรู  และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการ
ดาํรงชีวติสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ  โดยการบรหิารและการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
ยึดเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  (มาตรา 37)  และใหกระทรวงกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา 
ทัง้ดานวชิาการ  งบประมาณ     การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารทัว่ไป  ไปยงัสํานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง (มาตรา 39) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา     
จงึตองปฏิรูปงานบรหิารทัว่ไปเพือ่รองรบัการกระจายอาํนาจทางการศกึษา(กระทรวงศกึษาธกิาร,2544 )
การจดัการศกึษาดงักลาว จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 
เปนการศกึษาตลอดชวีติสาํหรับประชาชน ใหประชาชนมสีวนรวม และมกีารพฒันาอยางตอเนื่อง   
หลักการดังกลาวตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษา เพ่ือทุกคนทุกฝาย (Education for All) 
และทกุคนทกุฝาย  มสีวนรวมในการจดัการศกึษา (All for Education)  อันเปนหลกัการพืน้ฐาน  
ทีไ่ดรับการยอมรบัทั่วโลก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547)
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           สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ  เคยเปนหนวยงานทีรั่บผดิชอบจดัการศกึษา
ระดับประถมศึกษามากกวารอยละ 80 มีโรงเรียนในสงักัดกวา 30,000 โรงเรยีน กระจายไป       
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กบาง ใหญบาง ใกล–ไกล ตามลักษณะ         
ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน พบวา ชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนจะเปน
ชุมชนขนาดเลก็และสวนใหญอยูในชนบท ทาํใหโรงเรยีนทีต่ัง้อยูในชมุชนดงักลาวเปน โรงเรยีนขนาดเลก็
ไปดวย  จงึทาํใหประสบปญหาหลายๆ ประการ  และจากการศกึษาพบวามปีญหาหลักๆ  2 ประการ 
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ, 2544)

1.  โรงเรียนขนาดเล็กมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ  เนื่องจากจาํเปนตองลงทนุทางดานปจจัยสูงกวาโรงเรียนที่มีขนาดใหญ  ดังรายละเอียด  
การลงทุนทางการศึกษาดานบุคลากร     อาคารเรยีน  และงบประมาณ  ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาต ิ  ใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ดังนี้

1.1  ในแงของการใชครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียนจะมีคา
ต่ํามาก  เชน โรงเรียนที่มีนักเรียน  1 - 40  คน  อัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียนอยูที่ 1 : 8.64 
โรงเรียนที่มีนักเรียน  41–80  คน  อัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียนอยูที่  1:10.24  โรงเรียนที่มี
นักเรียน  81 – 120  คน  อัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียนอยูที่  1 : 12.98  ในขณะที่โรงเรียนที่มี
นักเรียน 301 – 600  คน  จะมีอัตราเฉลีย่ของครตูอนกัเรียนอยูที ่1: 22.39  และหากพิจารณา
ความรับผิดชอบจาํนวนชัน้เรยีน    ครโูรงเรยีนขนาดเลก็จะรับผดิชอบชัน้เรยีนมากกวา  1  หอง  หรือ
ทีเ่ราเรยีกวาปญหาครไูมครบชัน้  เชน  โรงเรียนทีม่นีกัเรียน  1-40  คน คร ู1 คน  จะตอง รับผดิชอบ 
1.77  ช้ันเรยีน  โรงเรยีนทีม่นีกัเรียน  41 –80  คน  รับผดิชอบ  1.24  ช้ันเรียน  โรงเรยีนทีม่นีกัเรียน  
81 – 120 คน  รับผดิชอบ  1.08  ช้ันเรยีน  ในขณะที่โรงเรียนที่มีนักเรียน  301 – 600  คน  จะ
รับผดิชอบจาํนวนชัน้เรยีน นอยกวา  คือ  0.78  ช้ันเรียน  ครูจึงมีเวลาวางสําหรับเตรียมการสอน 
ตรวจผลงาน  รวมทั้งดูแลนกัเรียนไดมากข้ึน

1.2 ในแงของความคุมคาในการใชอาคาร  เมื่อพิจารณาจากอัตราจํานวนนักเรียน
ตอหองเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราเฉลี่ยของจาํนวนนกัเรียนตอหองเรียนต่ํามาก โรงเรยีน  
ทีม่นีกัเรียน  1 - 40  คน  มีอัตราเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตอหอง  คือ 7.02  คน  ตอหองเรียน  
โรงเรียนที่มีนักเรียน  81 – 120  คน  มีอัตราเฉลี่ยของจํานวนนักเรียน 11.65  คนตอหองเรียน   
โรงเรียนที่มีนักเรียน  81 – 120  คน  มีอัตราเฉลี่ยของจํานวนนักเรียน  15.62  คนตอหองเรียน  
ในขณะที่โรงเรียนที่มีนักเรียน  301 – 600 คน  มีอัตราเฉลี่ยของจํานวนนักเรียน  28.79  คน
ตอหองเรียน จากตัวเลขดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา โรงเรียนขนาดใหญจะใชอาคารสถานที่ไดคุม
คากวาโรงเรียนที่มีขนาดเล็กกวา

1.3 ในแงของการใชจายงบประมาณ  งบประมาณที่จัดสรรใหโรงเรียน  1  โรงเรยีน
สําหรับเปนคาใชจายประจาํ  (งบดําเนินการ) ไดแก คาสาธารณูปโภค คาซอมแซมอาคาร  ครุภัณฑ    
คาวัสดุ ฯลฯ (ยกเวนหมวดเงินเดือนและคาจางประจาํ)  ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2541 – 2543  
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หากพจิารณาวงเงินจัดสรรตามขนาดของโรงเรียนแลว  โรงเรียนขนาดเล็กรัฐจะตองอุดหนุนงบ
ประมาณเฉลี่ยตอนักเรียน  1  คน  มากกวาโรงเรียนขนาดใหญข้ึน  เชน  โรงเรียนที่มีนักเรียน    
120  คนลงมา  รัฐตองจัดสรรงบดําเนินการเปนคาใชจายเฉลี่ยประมาณ  617  บาทตอคนตอป   
ในขณะทีโ่รงเรยีนทีม่นีกัเรียน  301 - 600 คน  รัฐจดัสรรงบดาํเนนิการใหเพียง 112 บาทตอคน   
ตอป  ซึง่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนขนาดเล็ก ส้ินเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานมากกวาโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญกวา
           จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา คาใชจายในการลงทุนทางการศึกษา ทั้งดานการใชครู 
อาคารเรยีน  และงบประมาณแตละป สําหรับโรงเรยีนขนาดเลก็จะส้ินเปลอืงคาใชจายสงูกวาโรงเรยีน
ทีม่ขีนาดใหญกวาในทกุดาน ทั้งที่ในสภาพปจจบุนัการสนบัสนนุดานปจจยัใหโรงเรยีนขนาดเลก็ ก็
ยังทาํไมไดตามเกณฑมาตรฐาน ซึง่หากจะทาํใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ก็อาจจะตองลงทนุทางการศกึษา      
มากกวานี้อีกหลายเทา ซึ่งในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเชนในปจจุบัน คงมีความเปนไปไดนอยมาก
          2. คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ จากการประเมนิ
มาตรฐานโรงเรยีนโดยสาํนกันเิทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหงชาต ิ ป  2538  จากตวัชีว้ดัคณุภาพ  17  รายการ ปรากฏวา โรงเรียนยิ่งมีขนาดเล็ก จะมีระดับ
มาตรฐานต่ํากวาโรงเรียนที่มีขนาดใหญเกือบทุกรายการ  ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1 (สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, 2544)
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ตารางที่  1   เปรียบเทียบมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามจํานวน

รอยละของโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
จําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียนรายการตัวชี้วัดมาตรฐาน

โรงเรียน 1-120
  คน

121-300
คน

301-600
คน

601-900
คน

901-1200
คน

1201-1500
คน

1500 คน
ขึ้นไป

1. พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 25 26 28 31 38 38 59
2. การเรียนการสอนมี
    ประสิทธิภาพ

52 55 59 64 67 69 86

3. จัดแหลงความรู  สื่อการ
    สอน

27 29 32 35 46 46 51

4. จัดการนิเทศภายในเปน
    ระบบ

30 31 33 36 46 51 55

5. เกณฑเด็กไดครบ/เรียน
    สมํ่าเสมอ

81 80 79 79 79 84 85

6. บริการนักเรียนครบทุก
    ดาน

41 38 39 46 46 57 66

7. จัดกิจกรรมเสริมหลัก
    สูตร

73 75 79 85 85 88 92

8. มีบุคลากรเพียงพอ/
    เหมาะสม

44 46 46 52 52 47 61

9. จัดสวสัดกิาร/ สิง่อํานวย
    ความะดวก

67 73 77 82 82 79 87

10. พัฒนาบุคลากร 63 65 66 69 68 69 75
11. ใชแผนเปนเครื่องมือ
      ปฏิบัติการ

54 56 59 64 65 72 76

12. บริหารธุรการเปนระบบ 51 54 57 60 62 65 71
13. บริหารงานการเงินบัญชี
      และวัสดุ

71 73 74 77 79 81 84

14. อาคารสถานที่เพียงพอ 37 39 39 40 42 44 45
15. ใชสถานที่อาคารท่ี
      คุมคา

64 65 68 69 68 66 86

16. ประชาสัมพันธโรงเรียน 64 65 68 69 68 66 86
17. โรงเรียนกับชุมชนรวม
      มือกัน

55 59 63 65 61 63 81
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จากตารางที่ 1  โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน จําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน
พบวา โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 1–120 คน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีรอยละการผานเกณฑ
มาตรฐานโรงเรยีนต่าํกวาโรงเรียนทีม่จีาํนวนนกัเรียนมากกวา ซึง่เปนโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญกวา ดงัเห็น
ไดจาก รอยละการผานมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดแหลงเรียนรูส่ือการสอน การจัดการนิเทศภายในเปนระบบ การใชแผน
เปนเคร่ืองมอืปฏิบตักิารและการบรหิารธรุการเปนระบบ มรีอยละการผานเกณฑมาตรฐานต่ํากวา
โรงเรียนที่มีขนาดใหญกวา จึงสรุปไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กยังมีคุณภาพต่ํา 
เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ
             ผลการประเมินมาตรฐานดังกลาว สอดคลองกับผลการวจิยัเกีย่วกบัคณุภาพของโรงเรียน               
ประถมศกึษา  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  ไดขอสรุปวา  โรงเรยีนทีอ่ยูหางไกล  
มคีวามเสยีเปรยีบในเรือ่งปจจยัดานตางๆ ทีม่ผีลตอความไมเสมอภาคในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อาทิเชน  ความไมเพียงพอของสาธารณูปโภค  ครุภัณฑ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ผลสัมฤทธิ์          
ของนกัเรียนอยูในระดบัต่าํ  ผูบรหิารไมสนใจงานวชิาการ  ครมูปีญหาดานการสอน  ตลอดจนชุมชน       
ใหการสนับสนุนโรงเรียนไมมากเทาที่ควร (สํานักงานคณะะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,
2534) นอกจากนีผ้ลการประเมินแผนพัฒนาการประถมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539)  
พบวา การดาํเนนิงานดานคณุภาพยงัคงเปนปญหา โดยเฉพาะผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอตัราการซ้าํช้ัน 
สุขภาพอนามัยของนักเรียน สวนดานการบริหารและการสนับสนุน ปรากฏวา ประสิทธิภาพ            
ของหนวยงานในสังกัด  สวนหนึ่งอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  การพัฒนาบุคลากร  การจัดสวัสดิการ
และการใหขวญัและกําลังใจยังไมทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540)
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานทีรั่บโอนการจดัการศกึษา            
ข้ันพืน้ฐาน มาจากสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ (เดมิ) มภีารกจิหลกัทีต่องจดั      
การศกึษาข้ันพืน้ฐานอยางทัว่ถงึ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด  ปจจุบัน
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  มโีรงเรยีนในสงักัด  32,879 แหง  โรงเรยีนดงักลาวนี้  
เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา 10,877 แหง และในจํานวนนี้เปน    โรงเรียนที่มี
ขนาดเล็กมาก  กลาวคือมีนักเรียนตั้งแต  60  คนลงมา ถึง  1,766  แหง ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก
เหลานี้ สวนใหญมีปญหาสําคัญคือ

1. นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดอืน่ ๆ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะโรงเรยีนขนาดเลก็ ขาดความพรอมดานปจจยั เชน มคีรไูมครบชัน้เรยีน  
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ  โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้
เนื่องจากเกณฑการจัดสรรงบประมาณสวนใหญ ใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรร

2. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  กลาวคือ มีการ
ลงทุนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดที่ใหญกวา เชน อัตราสวนคร ู : นกัเรียน                 
ซึง่ตามมาตรฐานตอง 1 : 25  แตสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราครู : นักเรียน เทากับ 1 : 8–11
เทานั้น ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2547 )
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หากวเิคราะหเก่ียวกบัสทิธแิละหนาทีท่างการศกึษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ 
พ.ศ. 2542 หมวด 2  มาตรา 10  ซึ่งมีขอความวา“การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และ
โอกาสเสมอกนั ในการเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  จากขอความดงักลาวจะเหน็วา รัฐมภีาระทีจ่ะตองจดัการศกึษาใหกับ
เดก็ในวยัเรยีนทกุคน โดยมโีอกาสเสมอกนัและไมเก็บคาใชจาย การดาํเนนินโยบายยุบรวมโรงเรียน
เนื่องจากปญหาดานคุณภาพและคาใชจาย ในการดําเนินการในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงอาจเปนเรือ่ง
ที่ขัดแยงตอขอบัญญัติตามกฎหมาย และนับเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปนมุมมองของ    
ทางราชการทีจ่ะสัง่การจากระดบับนสูระดบัลาง (Top down) เพียงอยางเดยีว  ซึง่ขาดการนาํขอมลู
ความเปนจริงจากระดับปฏิบัติไปรวมพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย ดังนั้นหากจะ
พิจารณาถงึการดาํเนนิการ  เก่ียวกบัการบริหารจดัการทีผ่านมาทัง้หมด จะพบวา เปนการพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากมุมมอง
ของสวนราชการเพยีงอยางเดยีว โดยพิจารณาจากตวัแปรเรือ่งคาใชจายทางการศกึษา ทีโ่รงเรยีน       
ขนาดเลก็มคีาใชจายสงูกวาโรงเรยีนขนาดใหญ แตหากมองโรงเรยีนขนาดเลก็ในฐานะองคกรทางการศกึษา
ที่เปนสวนหนึ่งของสังคมแลว ชุมชนซึง่ถือเปนองคประกอบทางสงัคม  ทีอ่ยูในระดบัลางสุดซึง่เปน
ผูทีม่สีวนไดเสียโดยตรง (Stakeholders) กับการบรหิารจดัการและรับบริการทางการศึกษา จากโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่  ก็นาจะมีสวนรวมในการกําหนดหรือเสนอแนะ นโยบาย ในการดาํเนนิการ
หรือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ใหหนวยงานที่มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายไดรับทราบ  
ในลกัษณะจากระดบัลางสูระดบับน  (Bottom up)  เชนเดียวกัน

การจดัการศกึษาภายใตการดาํเนนิงานของรฐัในชวงทีผ่านมา แทบจะไมเปดโอกาสใหชุมชน ได
เขาไปมสีวนรวมในการจัดการศึกษา ทัง้ๆทีชุ่มชนถอืเปนผูทีม่สีวนไดเสีย (Stakeholders) โดยตรงกบั
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ทีต่ัง้อยูในพืน้ที ่ จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองคืนสถานภาพ
ในดานนี้ใหแกชุมชน ซึ่งอาจจะทําไดโดยการตราเปนกฎหมาย หรือกําหนดใหเปนนโยบายอยาง
ชัดเจน เพ่ือมารองรบัใหชุมชน ไดมบีทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบและศักดิ์ศรี เทาเทียมกับรัฐในการ
จัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตนและคนอื่น  ๆ(วชิิต  นนัทสวุรรณ  และ จาํนงค  แรกพินิจ, 2539)

การวิพากษวิจารณความลมเหลวของการจัดการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมานี้ ไดกอ      
ใหเกิดกระแส  คนืการศกึษาสูชุมชน  เพ่ือชุมชนจะไดกลับเขามามบีทบาทในการบรหิารและจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งกระแสความคิดที่กลาวนี้     
สงผลใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของรัฐจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ
การศึกษาในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจดัการศกึษานัน้ ภาครฐัจะตอง
เปดใจใหกวางเพ่ือยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกตาง หลากหลาย  ในขณะเดียวกันก็จะตองพัฒนา   
ศักยภาพของโรงเรียนและศักยภาพของชุมชนใหมีความพรอมที่จะบริหารจัดการโรงเรยีนในชมุชน
รวมกบัภาครฐัได เมือ่เรามองประเดน็ความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนกบัชมุชนแลว ไดมนีกัการศกึษา
หลายทานไดเสนอแนวความคิดวา โรงเรียนและชุมชนควรมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด              
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ในฐานะที่เปนองคประกอบทางสังคมดวยกัน โรงเรียนไมสามารถดํารงอยูอยางเปนเอกเทศได           
(วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ, 2539 ) ซึ่งในเรื่องนี้  ถวิล  มาตรเลี่ยม (2544)  ได
เสนอแนะมุมมองวา ระบบโครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศ นาจะประกอบดวยโครงสรางหลัก  
4  โครงสราง  คือ  ระบบการศึกษา  ระบบการเมืองการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ   ระบบสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งแตละระบบจะมีความสัมพันธสอดคลองซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ Owens
(1995) ไดเสนอวาการจดัองคกรทางการศกึษาสามารถจดัได  2  รูปแบบ คอื  แบบทีเ่นนความเปน
ระบบราชการเหมือนระบบโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน และแบบที่เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ซึ่งถือวาโรงเรียนเปนระบบยอยระบบหนึ่งที่อยูในระบบสังคม (Social  System) ซึง่ถือเปนระบบ
เปด (Open System) องคประกอบและสิง่แวดลอมทางสงัคมตาง ๆ จงึสามารถสงผลหรอืมอิีทธพิล
ตอการดาํเนินงานของโรงเรียนไดทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งในเรื่องของศักยภาพของโรงเรียนนั้น 
Owens  ไดจาํแนกศกัยภาพของโรงเรยีนประถมศกึษาออกเปน  4  ดาน  คอื

1. ศักยภาพดานโครงสราง (Structure) หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียนในการจัด
ระบบโครงสรางการบริหารงานขององคกร เพ่ือ ประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และอํานวยการในการ
ใหบรกิารการศกึษาในโรงเรยีน ประกอบดวย การบรหิารทัว่ไป การประชาสมัพนัธ การวางแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ งบประมาณ  การประกันคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา

2. ศักยภาพดานคน (Human) หมายถึง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประกอบดวย
การวางแผนอัตรากําลัง การบรรจุแตงตั้ง วินัย ทักษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรม ภาวะผูนํา             
การมอบหมายงาน  และการสรางขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากร

3. ศักยภาพดานเทคโนโลยี  ( Technology )  หมายถึง   การบรหิารจัดการเทคโนโลยี
เพ่ือการศกึษาในโรงเรยีน ประกอบดวย นวตักรรม ส่ือ วสัด ุ อุปกรณ เทคโนโลย ี วจิยั และพัฒนา        
เพ่ือการเรยีนรู

4. ศกัยภาพดานงาน (Task) หมายถงึ ภารกจิการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประกอบดวย
หลักสูตร  กระบวนการเรยีนรู การประเมนิผล การนเิทศ  การบรกิารวชิาการ และการแนะแนว

การมองโรงเรียนขนาดเล็กในลักษณะขององคกรแบบปด  ที่เปนของราชการซึง่สวนราชการ
มสิีทธทิีจ่ะบรหิารจดัการโรงเรยีนอยางไรกไ็ด ตามดุลยพินิจของบุคคลในภาครัฐ จึงเปนการมอง               
ในทศันะแบบดัง้เดมิ ที่เปนลักษณะสัง่การจากระดบับนสูระดบัลาง (Top down) ทีไ่มสอดคลอง      
กับการเปลีย่นแปลงทางสงัคม การปฏรูิปการศกึษา และแนวคดิทางการบริหารในสภาพปจจุบัน
การรวมพัฒนาศักยภาพของโรงเรยีนและศกัยภาพของชมุชน การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม       
ในการจัดการศึกษา การเปดรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากระดับลาง                
สูระดบับน (Bottom up) โดยชมุชน ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก      
ในระดบัลาง จงึนบัวามคีวามจาํเปนและสอดคลองกับมุมมองของการบริหารที่เปลี่ยนไป ในฐานะที่
โรงเรียนเปนองคกรทางสังคมในระบบเปด (Open System) จากประเดน็ทีก่ลาวมาขางตน  ผูวจิยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา มุมมองของบุคคลซึ่งเก่ียวของกับการจัดการศึกษาหลายฝายนั้น             
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มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  อยางไร

2.  ปญหาการวิจัย

2.1  โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเปาหมายเพื่อการบรรลุ  ตาม

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 อะไรบาง
2.2 โรงเรยีนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพดานโครงสราง ดานคน

ดานเทคโนโลยีและดานงาน เปนอยางไร
2.3 มีขอเสนอเชิงนโยบายอะไรบาง จากผู มี ส วนไดเสีย กับโรงเรียนขนาด เล็ ก           

เพ่ือใหโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สามารถดาํเนนิการใหบรรลุผลตามความคาดหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 ได

3.  วัตถุประสงคของการวิจัย

   เพ่ือศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดเสียในระดับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ      
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหสามารถดาํเนินงานได ตามความคาดหวงัของ   
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545

4.  ขอบเขตของการวิจัย

  การศึกษาวิจัยขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กนี้
มขีอบเขตของการศกึษาวจิยัดงันี้

ศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายของโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
สังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2547 ตามแนวความคิดของ Robert 
Owens ( 1990 ) ซึ่งไดแยกศักยภาพของโรงเรียนเปน 4 ดาน คือ

1) ศักยภาพดานโครงสราง ( Structure )
2) ศักยภาพดานคน ( Human )
3) ศักยภาพดานเทคโนโลยี ( Technology )
4) ศักยภาพดานงาน ( Task )

5. นิยามศัพทเฉพาะ

ขอเสนอเชิงนโยบาย  หมายถึง  ขอคิดเห็นเชิงแนะนําเกี่ยวกับ  ความเปนไปได

ในการบรหิารจดัการเพือ่พัฒนาศกัยภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ 4 ดาน คอื ดานโครงสราง ดานคน  
ดานเทคโนโลยี  และดานงาน

ศักยภาพของโรงเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะของโรงเรียนที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน
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ซึง่แยกเปน  4  ดาน ตามแนวความคิดของ Owens คือ
1.  ศกัยภาพดานโครงสราง (Structure)  หมายถงึ  ความสามารถของโรงเรยีนในการจดั

ระบบโครงสรางการบริหารงานขององคกร เพ่ือประสาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยการในการ
ใหบรกิารการศกึษาในโรงเรยีน ประกอบดวย การบรหิารทัว่ไป การประชาสมัพนัธ การวางแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ งบประมาณ  การประกันคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา
       2.  ศกัยภาพดานคน ( Human ) หมายถงึ  ความสามารถของโรงเรยีนในการบรหิารงาน
บคุคลในโรงเรยีน ประกอบดวย การวางแผนอตัรากาํลัง การบรรจแุตงตัง้ วนิยั ทกัษะการปฏิบัติงาน  
พฤติกรรม  ภาวะผูนํา  การมอบหมายงานและการสรางขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากร
         3.  ศักยภาพดานเทคโนโลยี ( Technology ) หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียน
ในการบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาในโรงเรยีน ประกอบดวย นวตักรรม ส่ือ วสัด ุ อุปกรณ  
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู

4.  ศกัยภาพดานงาน ( Task ) หมายถงึ  ความสามารถของโรงเรยีนในภารกจิการบรหิาร
งานวิชาการในโรงเรียน  ประกอบดวย หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การประเมินผล  การนิเทศ  
การบริการวิชาการ  และการแนะแนว
           โรงเรยีนขนาดเลก็  หมายถงึ  โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ที่มีนักเรียนไมเกิน  120  คน

ผูมสีวนไดเสยี (Stakeholders) หมายถงึ ผูมสีวนเกีย่วของโดยตรงกบัโรงเรยีนขนาดเลก็
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และภูมิปญญาทองถ่ิน

ผูบรหิารโรงเรยีน  หมายถงึ  ผูบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกัดสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปการศึกษา  2547
          ครู หมายถึง  ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ปการศึกษา  2547

นักเรียน หมายถงึ นกัเรียนในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ปการศึกษา  2547

ผูปกครอง หมายถงึ ผูปกครองนกัเรียนในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกัดสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปการศึกษา  2547

กรรมการสถานศกึษา หมายถงึ คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิน่  หมายถงึ สมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบล ทีโ่รงเรยีน
ขนาดเล็กตั้งอยู

  ผูนําชุมชน  หมายถึง  ผูนําชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก
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   ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทัง้ 4 ดาน ตามแนวความคดิของ Owens คอื ดานโครงสราง  
ดานคน  ดานเทคโนโลยี  และดานงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน

6.  ผลที่ไดรับ

    6.1 ในเชิงวิชาการ ไดนาํกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของโรงเรยีนในเชงิทฤษฎไีป
เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการในสภาพจริงของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ซึง่เปนสภาพแวดลอมโดยทัว่ไปของไทย ซึง่ขอมลูทีไ่ดจงึเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาหลกัการ 
แนวคดิ ทางการบรหิารการศกึษา ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของประเทศในอนาคต
   6.2 ในเชงิการบรหิารจดัการและการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ ไดขอเสนอ     เชิง
นโยบายจากผูมีสวนไดเสียกับโรงเรียน ซึง่ขอเสนอดงักลาวเปนขอเสนอทีม่าจากผูทีป่ฏิบตังิานจรงิ
และผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับโรงเรียนขนาดเล็ก ขอมูลที่ไดจึงเปนประโยชนอยางย่ิงในการจัดทาํ
นโยบายระดบัสงู เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ใหมคีณุภาพ    ตามความคาดหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ในอนาคตตอไป



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

      ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้
  1. นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

1.1 ความหมายนโยบาย
      1.2  ประเภทของนโยบาย

1.2 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ
2. การปฏิรูประบบบริหารสถานศึกษา
3. การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School –Based  Management : SBM)
    3.1 ความหมายของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
    3.2 ความเปนมาของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
    3.3 หลักการพื้นฐานการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
    3.4 รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา
    3.5 ความสําคัญของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
    3.6 ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
    3.7 ชุมชนและการมีสวนรวมทางการศึกษา
4. ความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การปฏิรูปการเรียนรู
    5.1 ความสําคัญของการปฏิรูป
    5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
    5.3 ความหมายของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
    5.4 ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
6. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

6.1 มาตรฐานดานผูเรียน
6.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
6.3 มาตรฐานดานปจจัย

7. โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  (School   Effectiveness)
    7.1 ความหมายของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
    7.2 ลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

         7.3 แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
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    7.4 ลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
8.  การพัฒนาโรงเรียนในฐานะที่เปนระบบทางสังคมตามกรอบแนวคิดของ Owens
9.  งานวิจัยที่เก่ียวของ

9.1 งานวิจัยในประเทศ
9.2 งานวิจัยในตางประเทศ

10. กรอบแนวคิดการวิจัย

1.  นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

1.1  ความหมายของนโยบาย

       นโยบายเปนสิง่ทีม่อียูกับทกุองคการ และมีความสมัพนัธกับการตดัสนิใจของผูบรหิาร
ในการบรหิารงานโดยตรง หากหนวยงานหรอืองคการใดไมไดกําหนดนโยบายในการดาํเนนิงานแลว
ยอมเปนสิ่งลําบากที่จะกําหนดกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานนั้นประสบความ
สําเร็จ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ

       มผีูใหความหมายของนโยบาย ( Policy ) ไวหลายลกัษณะ ในพจนานกุรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของนโยบายวา เปนหลกัและวธิปีฏิบตั ิซึง่ถือเปน
แนวดาํเนนิการซึง่สอดคลองกับTerry (1977) ทีก่ลาวถงึนโยบายวา คอื การพดู หรือการเขยีนขอบเขต
และแนวทางทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงาน

       สวน อมร  รักษาสัตย (2522) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง อุบาย หรือกลเม็ด
ที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดพิจารณาเห็นวาเปนทางที่นําไปสูเปาหมายของสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางเหมาะสมที่สุด

Allen (1958) กลาวถึงนโยบายวา เปนหลักการและกฎสําหรับการกระทํา
Greenwood (1965) นโยบาย หมายถึง การตัดสินใจขั้นตนที่จะกําหนดแนวทาง

กวาง ๆ ทั่วไป เพ่ืออาศัยเปนแนวทางอํานวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตอง
อุทัย  บุญประเสริฐ(2529) ไดใหความหมายของนโยบายคือ ขอความหรือส่ิงที่ได

กําหนดไวเพ่ือใชเปนแนวทางหรือเปนกรอบกํากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับนโยบาย
นั้น ๆ เปนสิ่งซึ่งผูบริหารในระดบัตางๆ หรือผูปฏิบตักิารตามนโยบายนัน้ จะตองนาํไปใชเปนกรอบ
ของแนวความคดิในการพจิารณา ตดัสนิใจ จดัทาํแผน จดัทาํโครงการและกาํหนดวธิกีารเฉพาะใน
การดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของกับนโยบายของตนโดยตรง

กลาวโดยสรุปไดวา นโยบาย หมายถึง กรอบหรือแนวคิดที่ใชในการตัดสินใจขั้นตน
ในการดําเนินงานในอนาคตขององคการหรือหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1.2  ประเภทของนโยบาย

         ลักษณะการเกิดนโยบายถูกกําหนดไปไดหลายทาง  นโยบายสวนมากกําหนดขึ้นโดย
ฝายบรหิาร  แตก็มบีางสวนทีเ่กิดขึน้จากแรงกดดนัภายนอกองคกร และเกิดไดจากการแกปญหาโดยรบีดวน
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ซึ่งแตละแบบมีความหมายและลักษณะการปฏิบัติที่แตกตางกัน ซึ่งประชุม รอดประเสริฐ (2528)
ไดจําแนกไว  4  ประการตอไปนี้

1.2.1 จําแนกตามแหลงที่มา  (Sources)
1.2.2 จําแนกตามลักษณะการเกิด  (Origin)
1.2.3 จาํแนกตามระดบัขัน้ขององคประกอบ(Organization Levels of  Management)
1.2.4 จําแนกตามหนาที่ของหนวยงาน  (Functions)

1.2.1 นโยบายจาํแนกตามแหลงที่มา  (Sources) ประกอบดวยนโยบาย
ในลักษณะดังตอไปนี้

1) นโยบายรเิร่ิม  (Originated Policy)  เปนนโยบายทีผู่บรหิารระดบัสงู
(Top Executive) เปนผูจดัทาํข้ึนเพือ่ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิงานของผูบงัคบับญัชาในหนวยงาน
ทั้งหมด  นโยบายประเภทนีจ้ะพฒันาจากวตัถปุระสงคหลักของหนวยงาน  เปนนโยบายทีกํ่าหนดใน
ลักษณะกวางๆ เพ่ือใหผูบรหิารระดับลางทุกระดับใชเปนแนวคิดในการตัดสินใจสั่งการ  ในลักษณะ
ที่ผูบริหารระดับสูงเปนผูใหแนวคิดแลวบริหารระดับอื่น ๆ รองลงมา  แปลความหมายหรือทําให
นโยบายนั้นมีความชัดเจน จนสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจและปฏิบัติภารกิจในหนวยงานที่
รับผิดชอบ (ประชุม   รอดประเสริฐ , 2528)

Goetz (อางถึงใน ประชมุ  รอดประเสรฐิ, 2528) กลาววา  “โดยความรูสึกแลว
นโยบายนาทีจ่ะกาํเนดิจากผูบรหิารระดบัหวัหนา  (First – line Supervision Level)  แลวเสนอแนวคดิ
ข้ึนสูเบือ้งบน ถาบางสาระสําคัญของนโยบายยังไมไดรับการยอมรับ หรือไดรับการยอมรับแลว
แตยังไมมผีลบงัคบั ผูบรหิารกส็ามารถทีจ่ะใชสวนดหีรือขอสรุปทีใ่ชได (Generality) เปนนโยบาย
ในการปฏิบัติไปพลางกอนได…”

ดงันัน้นโยบายรเิร่ิมอาจเกดิขึน้จากผูบงัคบับญัชาระดบัสงู หรือเกิดจาก
แนวคิดของผูบังคับบัญชาระดับตาง ๆ หรือเกิดจากการผสมผสานแนวคิดของบุคคลในหนวยงาน
หรือองคการเขาดวย แลวจงึกําหนดเปนนโยบายขึน้ใชในหนวยงานทัง้หมดกไ็ดระดบักลาง (Middle
Manager)  เปนผูกําหนดขึ้นเพื่อใชแกปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา ในลักษณะที่ผูบริหารไมทราบ
โดยแนชัดวา การตัดสินใจสั่งการหรือแกปญหาในบางกรณี เปนความรับผิดชอบที่อยูในอํานาจ
หนาทีข่องตนหรอืไม  จงึไดเสนอหรอืรองเรียนไปยงัผูบงัคบับญัชาระดบัสงู ใหมอบอํานาจการกําหนด
นโยบาย เพ่ือใหการตัดสินใจดําเนินงานสะดวกยิ่งข้ึน  นโยบายรองเรียนประเภทนีข้าดความแนนอน
ขาดความชดัเจน  ขาดการประสานงาน  เขาใจยาก  ทาํใหเกิดความลาํบากในการตัดสินใจและปญหา
ในการดาํเนนิงาน หนวยงานใดใชนโยบายรองเรยีนเปนเครือ่งมอืในการบรหิารงาน จงึมคีวามเสี่ยง
ฉะนั้นผูบริหารที่จะตัดสินใจสั่งการหรือแกปญหา ยอมจะตองตรวจสอบนโยบายริเร่ิมใหดี  แลวใช
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นโยบายริเร่ิมเปนหลักในการปฏิบัติงานควบคูกันไป โดยปกตินโยบายรองเรียนจะเปนเฉพาะกรณี
เมื่อไดรับการดําเนินการแลวนโยบายก็จะสิ้นสุดลง

2) นโยบายเรยีกรอง  ( Imposed Policy )  เปนลกัษณะนโยบายทีเ่กิดจาก
ความกดดันภายนอกของหนวยงาน ใหหนวยงานตองกําหนดนโยบายขึ้นตามความตองการของ
แรงกดดันภายนอกเหลานั้น เชน อิทธิพลของรัฐบาล  ระเบียบกฎหมาย  กลุมอิทธิพลที่หนวยงาน
ตองติดตอสัมพันธดวย  แรงกดดันตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่องคการไมสามารถจะหลีกเล่ียงได
หากหนวยงานหรือองคการยังตองการดําเนินงานตอไปในลักษณะเชนนี้ ผูบริหารทุกระดับ และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ผูบรหิารระดบัสงูจะตองตดิตามผล แลวกาํหนดนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณ
ทีกํ่าลังดาํเนนิอยู  เพ่ือความอยูรอดและความเจรญิกาวหนาของหนวยงาน   การเรยีกรองเพือ่สิทธแิละ
สวสัดกิารของกลุมตางๆ เชน กลุมแรงงาน กลุมรฐัวสิาหกจิ ตลอดจนระเบยีบขอบงัคบัขององคการ
หรือหนวยงานอื่นๆ  จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการกําหนดนโยบาย  เชน นโยบาย
การจดัทาํฝนเทียม ซึง่เปนนโยบายทีรั่ฐบาลตองทาํตามคาํเรียกรองของประชาชน และสภาวะแหงแลง
ของประเทศ  เปนตน

3) นโยบายปรยิายหรอืนโยบายโดยนยั  (Implied  Policy)  เปนนโยบาย
ทีใ่ชขอมลูเกาๆ เพ่ือการตดัสนิใจเปนนโยบายตามความตองการของผูบรหิารระดบัสงู ทีไ่มตองการ
เหตุผลหรือตองพิสูจนเสียกอนวา  จะมีขอดีหรือขอเสียอยางไร  ตองการเพียงใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติเทานั้น  เขาลักษณะที่  “นโยบายตองเหนือเหตุผล”

นโยบายประเภทนีอ้าจเกดิจากความเชือ่  คานยิมของบคุคลในสงัคมสวนใหญ
แมผูบริหารไมเห็นดวยแตจําตองกําหนดขึ้นเปนนโยบาย เพ่ือหลีกเล่ียงความยุงยากที่จะเกิดขึ้น
กับการดําเนินงานของหนวยงาน  เชน  คานิยมของสังคมในการศึกษาตอโดยปราศจากเปาหมาย
ที่ชัดเจนในการลงทุน

1.2.2 นโยบายจาํแนกตามลักษณะการเกิด  (Origin)  นโยบายลักษณะนี้
ถือเอาหนวยงานหรือองคการเปนหลัก  แบงได  2  ประเภท  คือ

1) นโยบายภายใน  (Internal Policy)  เปนนโยบายทีเ่กิดมาจากอทิธพิล
ภายในหนวยงานหรอืองคการ โดยผูบรหิารทกุระดบัเปนผูกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดาํเนนิงาน
ของตนเองและของผูรวมงานอื่นในองคการ

2) นโยบายภายนอก  (External Policy)  เปนนโยบายที่กําหนดขึ้น
เพ่ือสนองตอบอทิธพิลจากนอกองคการหรอืหนวยงาน  เชน  อิทธพิลจากรฐับาล  สภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และกลุมอิทธิพลตาง ๆ นโยบายภายนอกมีลักษณะเชนเดียวกับนโยบายเรียกรอง
(Imposed Policy)  เพราะเปนนโยบายทีเ่กิดจากอทิธพิลและสภาวการณตาง ๆ  ภายนอกองคการ
เปนสวนใหญ

1.2.3  นโยบายจาํแนกตามระดับขั้นการบริหารองคการ  (Organizational

Levels of Management)   จําแนกออกตามระดับขั้นของผูบริหารในองคการ  อาจจําแนก
ได  3  ประเภท  คือ
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1) นโยบายขั้นพื้นฐาน  (Basic Policy)  เปนนโยบายที่กําหนดไวโดย
ผูบริหารระดับสูง  (Top Executives)  โดยเปนนโยบายที่ใชเปนฐาน  สําหรับการกําหนดนโยบาย
ประเภทอื่น ๆ  นโยบายประเภทนี้มีลักษณะเปนแนวคิดกวาง ๆ

2) นโยบายทั่วไป  (General Policy)  เปนนโยบายที่กําหนดขึ้น  โดย
ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers) ซึ่งเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นตามนโยบายขั้นพื้นฐาน
และทําใหนโยบายพื้นฐานมีความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน  สามารถเปนที่เขาใจของผูปฏิบัติไดโดยงาย

3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน  (Departmental Policy)  เปนนโยบาย
ที่กําหนดโดยผูบริหารระดับหัวหนางาน  (Supervisors)  มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่อง
นโยบายประเภทนี้ถูกกําหนดขึ้นโดยอาศัยนโยบายทั่วไป  และนโยบายพื้นฐานของผูบริหารระดับ
เหนอืข้ึนไปทัง้นโยบายขัน้พืน้ฐาน นโยบายทัว่ไปและนโยบายเฉพาะแผนกงาน ตองมคีวามสอดคลอง
กับนโยบายของประเทศ  กลาวคือ

4) นโยบายหลกัหรอืนโยบายระดบัชาต ิ  (National Policy) เปนนโยบาย
ทีรั่ฐมนตร ี  คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเปนผูกําหนดขึ้น  มีลักษณะเปนแนวกวางที่เปนพื้นฐานของ
การกําหนดนโยบายอื่น ๆ  เชน นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี  ที่แถลงตอรัฐสภา  วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม  2526  “…จะปรับปรุงโครงสราง
ระบบบรหิารและการจดัการศกึษาทกุระดบัและทกุประเภท ใหมเีอกภาพประสานสมัพนัธกัน ทั้งใน
ระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิ จะสนบัสนนุใหสถานศกึษาและหนวยงานใชทรพัยากรรวมกนั เพ่ือให
การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพสูงสูด…” เมือ่รัฐสภาเหน็ชอบ จงึจะนาํไปใชเปนหลกัในการดาํเนนิงานได

5) นโยบายการบริหาร  (Administrative Policy)  เปนนโยบายระดับ
กระทรวงทบวง  กรม  โดยผูบริหารระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีเปนผูจัดทําข้ึน  เปนการจําลอง
นโยบายหลกั ในสวนทีก่ระทรวงและกรมจะตองรับไปปฏบิตักิารกาํหนดนโยบายนัน้  จะตองคาํนงึถึง
ทรพัยากรและสิง่แวดลอมตาง ๆ  เพ่ือใหนโยบายสามารถนาํไปสูการปฏบิตัแิละบรรลตุามวตัถปุระสงค
ของหนวยงานหรือองคการที่ตั้งไว

6) นโยบายเฉพาะกิจ  (Specific Policy)  เปนหนวยงานระดับกอง
หรือระดบัแผนกจดัทาํข้ึนเฉพาะกิจ โดยยดึนโยบายหลกัและนโยบายการบรหิารเปนเกณฑในการกาํหนด
เพ่ือใหการปฏบิตัภิารกจิของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย บางครัง้ยังเปนนโยบายทีจ่ดัทาํข้ึน  เพ่ือ
แกปญหาเฉพาะหนา ซึง่เกิดขึน้โดยกะทันหัน เชน ปญหาน้ําทวมภาคใตเมื่อปญหา ไดรับการแกไข
แลวนโยบายก็อาจสิ้นสุดโดยปริยาย

12.4 นโยบายจาํแนกตามหนาที่  (Functions) ของหนวยงาน  เปนนโยบาย
ที่กําหนดขึ้นตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานเปนหลัก มีลักษณะเปนนโยบาย
แผนกวาง ๆ ไมบงบอกถึงวิธีการ  (Means)  หรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยชัดเจน
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นโยบายจําแนกตามหนาที่มีหลายประเภท  แตละประเภทของนโยบาย
มีขอความจะบงช้ีเปาหมายตองการที่แตกตางกันดังนี้คือ

1) นโยบายการผลิต  ขอความของนโยบายจะมีลักษณะดังนี้    เชน
“จะตั้งโรงงานขึ้น ตามชานเมือง”  หรือ  “จะผลิตสินคาใหมีคุณภาพดีที่สุด”

3) นโยบายการตลาด  ขอความของนโยบายจะมีลักษณะดังนี้  เชน
“จะสงสินคาไปทุกจังหวัดและทุกอําเภอในประเทศ”  หรือ   “ตลาดจะตองเพ่ิมขึ้นทุกเดือน”

4)  นโยบายการเงิน   อาจระบุเปนนโยบายไดดังนี้  “จดัหาเงินทุนโดย
ใชระบบเงินกูระยะยาว”  หรือ  “จะมีการตรวจสอบงบเงินทุกสามเดือน”

5)  นโยบายการบริหารบุคคล  นโยบายอาจกําหนดดังนี้  “จะรับบรรจุ
พนักงานที่มีวุฒิอยางต่ําอนุปริญญา” หรือ “จะจัดสวัสดิการใหพนักงานทุกคนโดยยุติธรรม และ
เทาเทียมกัน”

กลาวโดยสรปุ  ประเภทของนโยบายนัน้จาํแนกตามปจจยัทีเ่ปนสิง่กําหนดนโยบาย
และระดับการบริหารงานในองคการหรือหนวยงาน ไดแก นโยบายขั้นพื้นฐาน นโยบายทั่วไป
นโยบายเฉพาะแผนกงาน และจําแนกตามแหลงที่มา  เชน นโยบายริเร่ิม นโยบายรองเรียน
นโยบายเรยีกรอง นอกจากนี ้ ในการบรหิารประเทศโดยทัว่ไปมกัจะจาํแนกนโยบายไวเปน 3 ลักษณะ
คอื นโยบายหลกัหรือนโยบายระดบัชาต ิ  นโยบายการบรหิารและนโยบายเฉพาะกจิ  ในการกาํหนด
นโยบายที่ดีนั้นตองคํานึงถึง  ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอนโยบาย  ทัง้โดยทางตรงและทางออม  และ
องคประกอบภายในและภายนอกองคการ ทีม่อิีทธพิลโดยตรงตอการกาํหนดนโยบาย เพ่ือใหองคการ
หรือหนวยงานนั้นดํารงอยูไดและสามารถดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1.3  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ

                   1.3.1   นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา

คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีพันตาํรวจโททกัษณิ ชินวตัร นายกรฐัมนตรี
แถลงตอรัฐสภา  วนัจนัทรที ่ 26  กุมภาพนัธ  2544  ไดแถลงไวดงันี้

รัฐบาลจะปฏรูิปการศกึษาตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปน
เง่ือนไขสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคนไทยทัง้ปวงไดรับโอกาสเทาเทยีมกนัทีจ่ะเรยีนรู และ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางรายได และนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤติ
เศรษฐกิจและสงัคม  โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ  สรางคนและสรางงานดังนี้

1) เรงใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพเปนประโยชน
ตอปวงชนทั้งปวงอยางแทจริง

2) เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรม  ในการบริหาร
จัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ  ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา

3) พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท
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4) จดัใหมวีทิยาลยัชมุชน  โดยเฉพาะในจงัหวดัทียั่งขาดแคลนสถาบนั
อุดมศึกษา

5) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา
และฝกอบรม เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน เครือขายครอบครัว
และอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาส

6) สนบัสนนุใหประเทศไทยเปนศนูยกลางการศกึษาในกลุมประเทศ
เพ่ือนบาน

7) สงเสริมใหมีการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน

8) ปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง  หลักการเรียนรู
ดวยตนเองและหลักการเรียนรูตลอดชีวิต  เนนพลังความคิดสรางสรรค

9) สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี  เปนที่ยอมรับและนับถือและไววางใจ
จากสาธารณชน  รวมทั้งพัฒนาผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม

10) ปรบัปรงุหลักสูตรการศกึษาเพือ่ใหเดก็และเยาวชนมวีนิยั รักงาน
และทาํงานเปน

11) ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศกึษาภาคบงัคบัหรอืมธัยมปลาย  ผูวางงาน
และผูสูงอายุไดฝกงานอยางนอย  1  อาชีพ  พรอมทั้งสงเสริมใหเปนผูประกอบอาชีพอิสระได

12)  ปฏิรูปการอาชวีศกึษาใหมคีณุภาพยิง่ข้ึนและพฒันาถงึระดบัปรญิญาตรี
เพ่ือตอบสนองภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบรกิาร  รวมทัง้สนบัสนนุใหผูเรียนไดเขาฝกทกัษะ
ในสถานประกอบการ

1.3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

       นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ 26
กุมภาพันธ 2544  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2547 ) ไดกําหนดวิสัยทัศน วา  กระทรวงศึกษาธิการ
เปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความรู  มีคุณภาพ  มีศักยภาพ
ในการพฒันาตนเอง พัฒนาเศรษฐกจิ พัฒนาสงัคม ฐานความรู และเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ  กําหนดพันธกิจเกี่ยวกับการสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดย
มเีปาประสงคใหประชาชนมคีวามรู มคีณุภาพ คณุธรรม รวมพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฐานความรู
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูออกเปน  4  ดาน คือ

   1) การปฏรูิปการเรยีนรูสูการใชความรูเปนฐานในการดาํรงชีพ มกิีจกรรม
สําคญั 4 กิจกรรม คอื 1. พัฒนาปรบัปรงุหลักสูตรและสือ่การเรยีนการสอน 2. พัฒนาการจดั
การเรยีนรูและมาตรฐานการเรยีนรู  3. สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 4. พัฒนานวตักรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
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2) การเพิ่มศักยภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา   มีกิจกรรม
สําคัญ 6 กิจกรรม คือ 1. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล  3. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
4. สรางและพัฒนาระบบคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูล  5. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  6.  แกปญหาการขาดแคลนครู

3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีกิจกรรม
สําคัญ 8 กิจกรรม คือ 1. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ 2.พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา  3. พัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ  4. พัฒนามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับ  5. โอนกิจการใหโรงเรียนของรัฐใหเอกชน 6. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ  7.  พัฒนาระบบการวางแผน  ตรวจ
ติดตาม  ประเมินผล  8. สงเสริม  สนับสนุนใหทุกหนวยงานบริหารราชการตามหลักเกณฑและมี
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

4)  การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มีกิจกรรมสําคัญ  2  กิจกรรม
คือ  1.  สงเสริมการใชทรัพยากรรวมมือกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา 2.  พัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานสถานศึกษา

1.3.3 นโยบายการบรหิาารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กของสาํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( 2547 ) ไดจัดทําโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กข้ึน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูงในเรื่องคุณภาพของนักเรียน
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ไดกําหนดกิจกรรมเพื่อใหการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงไดกําหนดกิจกรรมใน
การดําเนินงาน  ดังนี้

3.1) ประชาสมัพนัธเชิงรุก หนวยงานทกุระดบัในสงักัดสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตองชวยกันประชาสัมพันธทั้งทางตรงถึงกลุมเปาหมาย และทางออมโดย
ผานสื่อในหลายลักษณะ เชน หนังสือพิมพ วิทยุทองถ่ินเว็บไซด เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือใหสังคมโดย
เฉพาะชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยูในพืน้ที ่ เกิดความตระหนกัในการทีจ่ะชวยกนัสนบัสนนุ เพ่ือยก
ระดบัคณุภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ในทองถ่ินของตนเอง

3.2) สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตองมีขอมูล
เก่ียวกับจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนบุคลากรซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑที่จําเปน ซึ่งขอมูล
ตางๆ เหลานี ้ ตองถูกนาํมาวเิคราะหใหเปนสารสนเทศ  ทีเ่ปนประโยชนตอการวางแผนพฒันาคณุภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กตอไป
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3.3) จดัทาํแผนทีท่างการศกึษา  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตองนาํขอมลู
และสารสนเทศที่ไดจากขอ 3.2 มาจัดทําแผนที่ทางการศึกษา ซึ่งจะแสดงที่ตั้งของโรงเรียน
เสนทางคมนาคม แหลงทรัพยากรสนับสนุน ตัวปอนทีเ่ปนทัง้นกัเรียนและทรพัยากรบคุคลอืน่ ซึง่
จะนาํไปสูการวางแผนจดัสรรโอกาสทางการศกึษา และปรับปรงุคณุภาพ

3.4) จดัทาํแผนพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็  สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะนาํขอมลูและสารสนเทศทีสํ่ารวจไดขางตน
มาจดัทาํเปนเปาหมายพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยจาํแนกโรงเรยีนขนาดเลก็ออกเปน 3 กลุม
คือ โรงเรียนที่มีคุณภาพและชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี โรงเรียนที่พรอมรับการพัฒนา                   
ใหมคีณุภาพ และประเภทสุดทาย คือ โรงเรียนที่ไมมีคุณภาพและชุมชนไมใหความรวมมอืในการ
พัฒนา ซึ่งตองยุบรวม เลิกลม เพราะประชาชนขาดศรัทธา ไมคุมคาตอการลงทุนและ มีทางเลือก       
ในการบรหิารจดัการแบบอืน่ทีด่กีวา แผนดงักลาวมทีัง้แผนระยะยาวและระยะสัน้ มตีวัชีว้ดัความสาํเร็จ      
ที่ชัดเจน รวมทัง้มงีบประมาณ บคุลากร และทรพัยากรอืน่ ใหแกสถานศกึษาขนาดเลก็อยางเพยีงพอ
ตอการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา การจดัสรรงบประมาณ บคุลากรและทรพัยากรอืน่          
ใหแกสถานศกึษาขนาดเลก็ อาจจดัโดยใชหลักเกณฑทีแ่ตกตางไปจากสถานศกึษาอืน่โดยทัว่ไปกไ็ด ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความจําเปนและความขาดแคลนของสถานศึกษาขนาดเล็ก

3.5) จดัซือ้หนงัสือเรียน  แบบฝกหัด ปจจยัหลกัทีสํ่าคญัยิง่ คอื หนงัสือเรียน
ซึง่เดมิจะไดรับแจกใหยืมเรยีนซึง่ไมเพียงพอ ตอมาสาํนกังบประมาณไดจดัสรรงบประมาณสาํหรับ
หนังสือเรียนและแบบฝกหัด รวมไวในคาใชจายรายหัวนักเรียน ซึ่งตามปกติโรงเรยีนขนาดเลก็
จะไดรับเงินอดุหนนุทีเ่ปนคาใชจายรายหวันอย ทัง้นีเ้นือ่งจากมจีาํนวนนกัเรียนนอยหากงบประมาณ
รายหัวนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ถูกนําไปเปนคาหนังสือและแบบฝกหัดแลว ก็จะยิง่ทาํใหมี
งบประมาณสาํหรับนาํไปพฒันาโรงเรยีนนอยลงไปอกี ดงันัน้จงึไดจดัสรรงบประมาณสําหรับคาหนังสือ
เรียนและแบบฝกหัดเพิ่มเติม ใหแกนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน จะจดัซือ้ใหนกัเรียนประถมศกึษาปที ่1, 2, 4, 5 ทกุคนใน 5 กลุมสาระหลกั คอื
คณติศาสตร ภาษาไทย วทิยาศาสตร   สังคม และภาษาอังกฤษ  สวนอกี 3 กลุมสาระ จะซื้อรอยละ
30 ของนักเรียน สําหรับหนังสือเรียนในชั้น ป.3 และ ป.6 กําลังอยูในชวงของการปรับปรุงจึงยัง
ไมแจกในปนี้

3.6) หนวยคอมพวิเตอรเคลือ่นที ่ในการจดัสรรงบประมาณใหโรงเรยีนนัน้
จํานวนนักเรียนจะเปนเกณฑ ๆ หนึ่งในการจัดสรร ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็กมกัจะไมไดรับจดัสรร
ครภุณัฑทีม่รีาคาสงู ๆ เชน คอมพวิเตอร ดงันัน้ จงึทาํใหนกัเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็กจะไมมีโอกาส
ไดเรียนคอมพิวเตอร นอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ ดวยเหตุนี้ จึงมี
แนวคิดที่จะนําคอมพิวเตอรเขาไปหานักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ โดยจัดเปนหนวยคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกวา Computer mobile unit ลักษณะของหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่นั้น จะมี
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หลายลักษณะ ข้ึนอยูกับการจะนําหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ดังกลาว ไปใชในสภาพภูมิศาสตร
เชนไร เชน ถาโรงเรียนอยูทีพ้ื่นราบกจ็ะใชรถบสัหรือรถตู แตถาอยูในถิน่ทรุกนัดารกจ็ะใชรถ 6 ลอ
ทีม่สีภาพด ี  รูปแบบของหนวยคอมพวิเตอรเคลือ่นที ่ ทีสํ่านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
เลือกใชมี 3 รูปแบบ คือ Bus mobile unit (มีคอมพิวเตอรคันละ 21 เครื่อง ) Minibus mobile
unit (มคีอมพวิเตอรคนัละ 11 เครือ่ง ) และ Container mobile unit (มคีอมพวิเตอรคนัละ 15 เครือ่ง)
เหมาะสมกับพื้นราบหางไกล วิ่งใหบริการสัปดาหละ 6 วัน รวม 120 วัน (พฤษภาคม-กันยายน)
ในบางพืน้ทีอ่าจมสีภาพไมเหมาะทีจ่ะใชหนวยคอมพวิเตอรเคลือ่นที ่ อยางไรก็ตามกค็งจะตองมวีธิกีาร
ทีจ่ะใหนกัเรียนไดมโีอกาสเรียนคอมพวิเตอร โดยใชวธิเีลือกโรงเรยีนใดโรงเรยีนหนึง่ทีโ่รงเรยีนอืน่ ๆ
สามารถเดนิทางมาไดสะดวก โรงเรยีนทีไ่ดรับเลอืกเปนศนูยกลางดงักลาว จะเปนทีต่ัง้หองคอมพวิเตอร
ซึ่งไดคาใชจายใกลเคียงกับรถ Mobile unit เพียงแตเปลี่ยนคาน้ํามันรถเปนคาพาหนะใหครู และ
นักเรียนเดินทางมาเรียนคอมพิวเตอร ที่โรงเรียนศูนยคอมพิวเตอร

3.7) จัดหาส่ือการเรียนการสอน หนังสือหองสมุด  ส่ือการเรียนการสอน
นับเปนสิ่งที่จะชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเร่ืองตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น          
หองสมดุยงัเปนแหลงเรียนรูทีจ่าํเปนสําหรับการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรใหม ซึง่ตองการใหนกัเรียน
มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ปจจุบันงบประมาณเรื่องส่ือการเรียน
การสอน และหนังสือหองสมุดอยูในงบอุดหนุนนักเรียน ดังนั้น จึงทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีส่ือ
การเรียนการสอนและหนังสือหองสมุดนอย ทั้ง ๆ ที่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ก็จําเปนตอง
เรียนรูเร่ืองตางๆ เหมอืนโรงเรยีนขนาดอืน่ ๆ งบประมาณสาํหรับสือ่การเรยีนการสอนและหนงัสือ
หองสมุด จัดใหพ้ืนฐานเทากันโรงเรียนละ 10,000 บาท  และเพ่ิมเตมิใหตามจาํนวนนกัเรียนอกี
คนละ 65 บาท  เชน  โรงเรยีนแหงหนึง่มนีกัเรียน  100 คน  โรงเรียนนี้ก็จะได  งบประมาณสวนนี้
เทากับ 16,500บาท
                 3.8)  การหมุนเวียนครู โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีครู
ไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ดั้งนั้น จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะ
ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูที่มีประสบการณจัดขึ้นอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองหา
บคุลากรเพิม่เตมิใหกับโรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่บคุลากรอาจมาจากโรงเรยีนทีม่คีรเูกินเกณฑทีกํ่าหนดไว 
หรืออาจเปนนกัศกึษาฝกสอน หรือภมูปิญญาทองถ่ิน ซึง่โรงเรยีนขนาดเลก็ ตองบรหิารจดัการเรือ่ง
เวลาสาํหรับบคุคลภายนอกอยางเหมาะสมและเกดิประโยชนสูงสุด รูปแบบการหมนุเวยีนครู
 1) ครจูากโรงเรยีนทีค่รเูกินหมนุเวยีนมาสอนทีโ่รงเรียนขนาดเลก็สัปดาห
ละ 1-2 วนั

2)  ครูเพียงพอแตวุฒิไมตรง ใหสลับโรงเรียนกันสอน
3)  กรณีครูขาดแคลน  สามารถดําเนินการ  1. จางครู 1 คน หมุนเวียน

สอน 2-3 โรงเรียน  2. จางครู 1 คน ปฏิบัติงานแทนครูแกนนําหรือครูตนแบบแลวใหครูแกนนํา
หรือครูตนแบบไปชวยเหลือดานวิชาการแกโรงเรียนขนาดเล็ก  3. ขอครูนักศึกษาฝกสอน        
4. ใชวิทยากรทองถ่ินมาชวยสอน  5. ใชนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชวยจัดกิจกรรม
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ในการหมุนเวียนครูจะใชงบประมาณเปนคาจาง คาตอบแทน และคาพาหนะในการเดินทาง         
โรงเรียนละ 2,000 บาทตอเดือน  รวมเปนเงิน 108,770,000 บาท ในการพิจารณาจัดสรร       
งบประมาณนั้นคงตองพิจารณาตามความตองการจําเปนซึ่งตองมีการจัดทําแผนการใชงบประมาณ 
สําหรับการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการเกลี่ยครูกอนเปนอันดับแรกจาก          
โรงเรียนที่ครูเกินเกณฑไปยังโรงเรียนที่ครูขาดตามเกณฑ จากนั้นหากยังขาดแคลนอยูอีกจึงจะจาง
บุคคลภายนอกเขามาสอน ทั้งนี้ยึดหลักเกณฑอัตราครูตามเกณฑอัตรากําลังขาราชการครูใน           
โรงเรียนประถมศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  ที่กําหนดเกณฑอัตรากําลังครู
ตอสัดสวนนักเรียนในแตละโรงเรียน  คือ  จํานวนนักเรียน  20  คนลงมา มีอัตราครูตามเกณฑ 
ได  2  คน  จํานวนนักเรียน  21-40  คน  มีอัตรากําลังครูตามเกณฑ  3  คน  จํานวนนักเรียน 
41-60 คน  มีอัตราครูตามเกณฑได  4  คน  จํานวนนักเรียน  61-80  คน  มีอัตราครูตาม
เกณฑได 5 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน 1 คน  จํานวนนักเรียน  81-100 คน  มีอัตราครู           
ตามเกณฑได  6  คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน 1 คน  และจํานวนนักเรียน 101-120  คน  
มีอัตราครูตามเกณฑได  7  คน  และบุคลากรสนับสนุนการสอน  1  คน
 3.9) การพฒันาคร ู รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูในโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ตองมีลักษณะตางจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไปในบางเรื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ  
จะขาดแคลนปจจัยดานตาง โดยเฉพาะปญหาครไูมครบชัน้เพือ่ใหการจดักจิกรรมการเรยีนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ ของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจําเปน
อยางย่ิง ที่จะตองเรงพัฒนาครูในโรงเรยีนขนาดเล็ก เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
อยางไรกต็าม รูปแบบในการ พัฒนาครนูัน้คงตองพยายามไมใหครทูิง้หองเรียนไปเขารับ การอบรม
สัมมนา ทัง้นีเ้นือ่งจากมโีรงเรียนขนาดเลก็จะมีปญหาครไูมครบช้ันเรยีนอยูแลว งบประมาณทีจ่ดัให      
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดให 500 บาทตอครู 1 คน
 3.10 การนิเทศ ติดตามผล การนิเทศเปนกระบวนการแนะนําชวยเหลือ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหสามารถ เสริมจุดเดนและแกไขจุดออนไดอยางทันทวงที 
ผูที่จะไปนิเทศติดตามผล ก็คือศึกษานิเทศกจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ 
2547 นี้ ควรไปนิเทศอยางนอย 2 ครั้ง งบประมาณที่จัดใหนั้น คือ 500 บาทตอโรงเรียน 
 3.11 การซอมแซมอาคารสถานที่   สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนขนาดเล็ก
ไดรับงบประมาณคอนขางจํากัด โดยเฉพาะ งบประมาณทีเ่ก่ียวกบัการกอสรางสราง ซอมแซม 
เพราะเกณฑการจดัสรรงบประมาณไดคาํนงึความคุมทนุ เอาไวเปนเกณฑหนึ่ง ดังนั้น โรงเรียน    
ขนาดเล็กจึงไดรับงบประมาณดานนี้นอย หรือไมไดรับเลยในบางป ซึ่ทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก     
บางแหงชํารุดทรุดโทรม จําเปนตองซอมแซมอยางเรงดวน งบประมาณที่จัดใหสําหรับซอมแซม
อาคารสถานที่ จัดใหโดยใชเกณฑการจัดสรรโรงเรียนละ 5,000 บาท อยางไรก็ตาม สํานักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตองวิเคราะหความตองการจําเปน  บางแหงอาจตองใชงบประมาณมากกวา 
5,000 บาท  บางแหงอาจนอยกวา 5,000 บาท หรือไมตองใชเลย โรงเรียนที่มีแผนวาจะยุบรวม
เลิกลมก็ไมตองไปซอมแซม
           กลาวโดยสรุป  นโยบายของการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ  มุงเนนการพัฒนาคนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู  สังคมแหงการเรียนรู  ทุกคนตองไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคทั่วถึง
มีคุณภาพ  ภายใตหลักการ  การศึกษาสรางชาติ  สรางคน  และสรางงาน

2.  การปฏิรูประบบบริหารสถานศึกษา

          สถานศึกษานับเปนหนวยงานสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาในระดับแรกสุดเพราะ
มีความใกลชิดกับชุมชนและผูเรียนเปนอยางมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ  จะเกิดขึ้นที่
สถานศึกษา
          การจัดระบบงานในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ
นั้นเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการศึกษามีคุณภาพได  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2536)  ทั้งนี้
เพราะการบริหารจัดการนั้นครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนทั้งหมด  ไมวา
จะเปนเรื่องของครูและบุคลากร   นักเรียน  หลักสูตรการเรียนการสอน   การจัดทํานโยบายและ
แผน การประเมินผล ระบบขอมูลสารสนเทศ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  ฯลฯ  ดังนั้น  ถาการบริหารไมดี  ไมมีประสิทธิภาพ  ยอมสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาได

รุง แกวแดง (2540) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการในระดับ
สถานศึกษาไวหลายประการ  คือ

1.  ปญหาการรวมอาํนาจเขาสูสวนกลาง  หนวยงานระดบัสงูมมีาก สายการบงัคบับญัชา
ยาว เสนทางเดนิของงานระหวางโรงเรยีนถงึกรมตนสงักัดมสีายงานการบงัคบับญัชาถงึ 6 – 7 ช้ัน
หนวยงานระดบัลางถูกตรวจสอบโดยสวนกลางทุก  ๆ  เร่ือง

2.  ผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจตัดสินใจ ปจจุบันทําหนาที่เปนเพียงตวัแทนของ
สวนกลาง งานทุกงานจึงมีอํานาจในการตัดสินใจนอยมาก

3.  ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชามากกวาผูเรียน
4. ชุมชนและผูปกครองไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  แมจะมีแนวคิดให

ชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
5.  การเรียนการสอน  ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินแนวคิดดังกลาว

สอดคลองกับ แนวคิดในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและจัดการศึกษาของไทย (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ,  2539)  คือ

     1)  การยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง  (Site - Based  Decision  Making
หรือ  School  Based  Management)  เปนแนวคิดที่มุงยึดโรงเรียนใหมีอิสระในการตัดสินใจดวย
ตัวเองได  โดยยึดประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
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     2) โรงเรียนเปนศูนยกลางการผลิต  (Profit center)  คือ  ผลิตนักเรียน
ที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานขั้นสูง  เพ่ือที่จะเปนกําลังใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได

     3) การมีสวนรวมและรวมคิดรวมทํา (Participation and collaboration)       
การศึกษาเปนเรื่องของสังคม  ไมใชเปนสมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง

     4) การกระจายอํานาจ  เปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูที่อยู
ใกลเด็กที่สุดคือ  โรงเรียน  ผูบรหิาร ครแูละชมุชนเปนความเชือ่ทีว่าผูมสีวนไดเสียตอการศกึษา
หรืออยูใกลชิดกบัเดก็จะสามารถจดัการศกึษาไดดีที่สุดตรงตามความตองการของผูเรียนและผูสอน  
จึงตองกระจายอํานาจใหผูปฏิบัติคือโรงเรียนใหมากที่สุด

    5) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ผูเก่ียวของจะตอง
มีความรับผิดชอบรวมกัน   โปรงใส  และสามารถตรวจสอบความสําเร็จได

สําหรับการดาํเนนิการในตางประเทศนัน้ มหีลายประเทศทีพ่ยายามเพิม่อาํนาจในการตดัสนิใจ
ใหโรงเรยีนสามารถบริหารจัดการตัวเองได เชนที่ประเทศอังกฤษไดเสนอใหโรงเรียนสามารถ
บริหารงบประมาณดวยตนเองได  โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนใหแกโรงเรียนโดยตรง
(Coldwell  and  spriks :1988)  นอกจากนี้    Cheng  (1996)  ไดกลาววาการปรับปรุงคุณ
ภาพการศึกษานั้นจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนจากการเนนเฉพาะหองเรียน (Classroom  Level)  ไป
เปนการพัฒนาองคกรในระดับโรงเรียน  (School  Organization  Level)  และ  ปรับรื้อหรือ
ปฏิรูปโครงสรางการบริหารเสียใหม  คือ  มุงปรับภาระหนาที่ในโรงเรียน  ระหวางครู  นักเรียน
ระหวางผูบริหารกับครู  และเจาหนาที่อ่ืน ๆ

นอกจากนี ้  Reynold  (1997 ) ไดเสนอใหปรบัรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมาเปนแบบการ
บรหิารจัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based  Management)  ซึ่งจะใหประสิทธิภาพที่ดี
กวา   ดวยเหตผุล  4  ประการ  คอื 1. คณุภาพของการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนจะบรรลผุล
ไดก็โดยอาศยัการตดัสนิใจของผูทีม่คีวามรูดทีีสุ่ดเกีย่วกบัโรงเรยีนและนกัเรียน 2. การเปลีย่นแปลง
ถือเปนเรือ่งทีเ่กิดขึน้โดยปกต ิโรงเรยีนจงึจาํเปนตองมกีารยดืหยุนและรบัผดิชอบมากขึน้ 3. การบริหาร
จดัการจากระดบัสงู  (Top  Level)  ไมสามารถทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงได และ 4. การมสีวนรวม
ในการตดัสนิใจจากบคุคลหลายฝายจะชวยใหเกิดผลดกีวาทัง้ในดานความรบัผดิชอบ ความมุงหวังและ
ขวัญกําลังใจ
          กลาวโดยสรุป  การปฏิรูประบบบริหารสถานศึกษา  มุงเนนการกระจายอํานาจ  และการ
มีสวนรวมของบุคคที่เก่ียวของในการบริหารจัดการศึกษา โดยใชวิธีการบริหารจัดการที่หลาก
หลาย  ใหเหมาะกับสถานภาพและสถานศึกษา  ใหมีความเปนอิสระและเกิดความคลองตัว  เพ่ือ
ใหสามารถพัฒนาใหทันตอเหตุการณ  ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือการแกไขปญหา
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3.  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based  Management)

       สาระสําคัญของการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่
มุงกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา ไปยงัสถานศกึษาใหมคีณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ผูแทนศษิยเกาของสถานศกึษา  ผูทรงคณุวฒุ ิ  และผูบรหิารสถานศกึษา เพ่ือ ทําหนาที่
กํากับและประสาน สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ การศกึษา
แหงชาต ิ , 2542) สาระดงักลาวตรงกบัแนวคดิการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  (School  Based
Management ) ซึ่งมีการนําเสนอหลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับการบริหาร โดยใช โรงเรียน
เปนฐาน (School  Based Management  : SBM)  ประเด็นสาํคัญที่นําเสนอ ไดแก   

       3.1 ความหมายของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

      คําวา  School  Based  Management : SBM  นั้น  เปนรูปแบบการบริหารและ   
จัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง มีการเริ่มใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก ในชวงทศวรรษ
ที่ 1980 (Cheng, 1996) ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แนนอน สวนมากจะนิยม
เรียกทบัศพัทวา School  Based  Management หรือเรียกยอ  ๆวา SBM แตไดพบวา เสริมศกัดิ ์วศิาลาภรณ
และคณะ ไดเร่ิมใชคาํวา“การบรหิารโดยใชสถานศกึษาเปนฐาน “ในการวจิยัเรือ่งการกระจายอาํนาจ
การบรหิารและการจดัการศกึษา เมือ่ป  พ.ศ. 2541   (เสริมศกัดิ ์  วศิาลาภรณ  และคณะ,  2541)
ตอมา  อุทัย   บุญประเสริฐ  ไดใชคําวา“การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”  ในการวิจัยเรื่อง
การศกึษาแนวทางการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  (School  Based Management)  ในป  พ.ศ. 2543 (อุทัย บุญประเสริฐ,
2543) แต  วิจิตร  ศรีสอาน (2542 อางถึงใน  อุทัย   บุญประเสริฐ, 2543) เสนอแนะในการ
สัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการที่   สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 วันที่  14 ธันวาคม  2542           
ณ  โรงแรมปรนิซพาเลส กรุงเทพมหานคร  ใหใชคาํวา “การบรหิารฐานโรงเรยีน”  สําหรับงานวจิยั
เร่ืองนี้เลือกใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” เนื่องจากมีความหมายตรงกับ
คําศัพทเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด และเปนคําที่นักวิชาการ รวมทั้งบุคลากรในวงการศึกษา
นิยมใชมากที่สุด
              Myers and Stonehill (1993) ไดใหความหมายของการบรหิาร โดยใชโรงเรยีน เปนฐานวา
เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากระดับรัฐ  หรือ
เขตการศกึษาไปยงัแตละโรงเรยีน โดยใหผูบรหิารโรงเรยีน คร ู นกัเรียนและผูปกครองมอํีานาจควบคมุ
กระบวนการจดัการศกึษามากขึน้โดยใหมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ ตดัสนิใจเกี่ยวกับงบประมาณ
บุคลากรและหลักสูตร
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             กลาวโดยสรุป  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารจัดการศึกษา
โดยมีโรงเรียนเปนองคกรหลัก  ในการบริหารจัดการ  มีอํานาจหนาที่ มีความรับผิดชอบ  มีอิสระ
คลองตัว ภายใตการ กํากับ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และผูมีสวนไดเสียมากที่สุด
      3.2 ความเปนมาของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

             การจัดการศึกษาที่ผานมา  มีการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง  โดยโรงเรียนมีอํานาจหนาที่
รอรบันโยบาย งบประมาณและทรพัยากรตาง ๆ เพ่ือนาํไปปฏบิตั ิ ขาดความคลองตวั ความมอิีสระ
ในการบรหิารจดัการ และยังไมเปนการสนองตอบความตองการของสงัคมทองถ่ิน  เมือ่พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545  มผีลบงัคบัใช  ไดกําหนดให
สวนกลางกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทุกดาน  ใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง
             David, J.L. (1996) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางหนึ่ง
ของการปฏรูิปการศกึษา โดยการกระจายอาํนาจจดัการศกึษาไปยงัโรงเรยีนใหมากข้ึน โดยม ีความเชื่อวา
การใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงข้ึน มีความยืดหยุน
มากขึ้นและมีผลผลิตดีข้ึน
             Assessment of School  Based Management (1996) ระบวุา การบรหิารโดยใชโรงเรยีน
เปนฐาน  เปนการกระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลาง ไปยังชุมชนและโรงเรียน โดยให
คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และ
ในบางโรงเรยีนมตีวัแทนนกัเรียนรวมเปนกรรมการดวย ไดมอํีานาจควบคมุสิง่ทีเ่กิดขึน้ในโรงเรยีน       
การทีผู่มสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในระดบัโรงเรยีนไดมสีวนรวมในการบรหิาร  จะทาํใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น และทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับ
ไดมากขึ้น
             Cheng, Yin Cheong (1996)  กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําให
ผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ตัวแทนคณะครู  ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ        
ซึง่มารวมตวัเปนคณะกรรมการโรงเรยีน ไดมโีอกาสจัดการศกึษาใหเปนไปตามความตองการของนกัเรียน
ผูปกครองและชมุชน สงผลใหโรงเรยีนมปีระสิทธผิลสงูข้ึนและไดรับการพฒันาอยางยัง่ยืน สอดคลอง
อุทัย   บุญประเสริฐ   (2543) กลาววา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนกลยุทธในการ
ปรบัปรงุการศกึษา โดยเปลีย่นอาํนาจหนาทีใ่นการตดัสนิใจ จากสวนกลางไปยงัแตละโรงเรยีน โดยให
คณะกรรมการโรงเรยีนซึ่งประกอบดวยผูปกครอง ครู  สมาชิกในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา    
ผูบรหิารโรงเรยีน (บางโรงเรยีนอาจมตีวัแทนนกัเรียนเปนกรรมการดวย) ไดมอํีานาจในการบรหิาร
จดัการศกึษาในโรงเรยีน มหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ ทีเ่ก่ียวของกับงบประมาณ
บคุลากร  และวิชาการ  โดยใหเปนไปตามความตองการของนกัเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน
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             ความเปนมาของแนวคดิเรือ่ง การบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานนัน้ ไดรับอทิธพิลมาจาก
ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมทีป่ระสบผลสาํเร็จ จากหลกัการ วธิกีาร และกลยทุธในการ  ทาํใหองคการ
มีประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางกําไรและสรางความพงึพอใจ
แกลูกคาและผูท่ีเก่ียวของมากขึน้ ในระหวางป ค.ศ. 1960 – 1979 ในวงการศกึษาของสหรฐัอเมรกิา
และประเทศตางๆ ไดแสวงหานวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใหมๆ  แตผลทีไ่ดยังไมเปนทีน่าพอใจนกั จนกระทัง่ป ค.ศ. 1980 เปนตนมามกีารศกึษา
พบวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึนนั้น ตองปรับปรุงกระบวนการและวธิีการจัดการศึกษา
ที่เคยเนนแตเร่ืองการจัดการเรียนการสอน ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
โดยมุงปรบัระบบโครงสรางการบรหิารโรงเรยีนเสยีใหม มกีารกระจายอาํนาจการบรหิารและจดัการศกึษา
ไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  (Beck and Murphy, 1996)
             นอกจากแนวคดิในเรือ่งการกระจายอาํนาจการบรหิารและจดัการศกึษา ไปยงัสถานศกึษาแลว
ยังเกิดกระแสเรื่องการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  (Shared – Decision Making Movement) ข้ึนใน
ชวงเวลาเดยีวกันและในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 ไดมีการใชวิธีการและกระบวนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรก แลวแพรหลายไปยงัประเทศอืน่ๆ
ทัว่ทกุภมูภิาคของโลก (Caldwell, 1990 ; Mohrmanand  Wohlstetter, 1994) เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
มีการใชรูปแบบการบริหารแบ SBM  ถึง 44 มลรัฐ  ในป  ค.ศ.  1993  (Herman and Herman,
1993)  ในปจจุบันมีการบริหารแบบ SBM เกือบครบทุกมลรัฐ แตไมครอบคลุมทุกเขตการศึกษา
(School  Districts)
           กลาวโดยสรุป  ความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนผลสบืเนือ่งจาก
การปฏรูิปการศกึษา  ทีกํ่าหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่ใหสวนกลางกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา
ทัง้ดานวชิาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
          3.3 หลักการพื้นฐานของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

                David(1989 อางถึงใน Cheng) กลาวถึงแนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  2  ประการ  คือ
                    1. โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจสั่งการที่ดีควร
อยูที่หนวยปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียน
มากขึ้น   และลดการควบคุมจากสวนกลางลง

2. การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของ เปนปจจัยสําคัญสําหรับ
การปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจาก
ภายนอก หากแตเกิดจากการที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชน ใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ
การบริหารและการปฏิบัติงาน
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             อุทยั บญุประเสรฐิ (2543) สรุปหลกัการสาํคญัของการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน
ไว  5  ประการ  ไดแก

1)  หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ซึง่เปนการกระจายอาํนาจการจดั
การศึกษาจากกระทรวงและสวนกลาง ไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก

2)  หลักการมีสวนรวม  (Participation  or  Collaboration  or  Involvement)
เปดโอกาสใหผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร   ตัดสินใจ  และรวม
จัดการศึกษาทั้งครู   ผูปกครอง   ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน  การที่
บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษามากขึ้น

3)  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return Power to People)
ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคกร
ในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให
เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศกึษา เมือ่ประชากรเพิม่มากขึน้ ความเจรญิกาวหนาตางๆ เปนไป
อยางรวดเรว็การจดัการศกึษาโดยสวนกลางเริม่มขีอจาํกัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษา
เองอีกครั้ง

4)  หลักการบรหิารตนเอง  (Self – management) ในระบบการศกึษาทัว่ไป มกัจะ
กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง
สําหรับการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานนัน้ ไมไดปฏิเสธเร่ืองการทาํงานใหบรรลเุปาหมายและนโยบาย
ของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้น ทําไดหลายวิธีการที่สวนกลาง
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง
โดยใหโรงเรยีนมอํีานาจหนาที ่และความรบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน   ซึง่อาจดาํเนนิการไดหลากหลาย
แนวทาง  ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลที่ได
นาจะมปีระสทิธภิาพสูงกวาเดมิทีท่กุอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรอืทางออม

5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check  and  Balance)  สวนกลางมีหนาที่
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหาร และ
การจัดการศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนด และเปนไปตามนโยบาย
ของชาติ จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักการพื้นฐานที่สําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน คือ หลักการกระจายอํานาจการศึกษา และหลักการบริหารแบบมีสวนรวม         
ซึ่งจากหลักการดังกลาวทาํใหเกิดความเชื่อมั่นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนการ
บริหารงานที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษาอ่ืนที่ผานมา
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      3.4 รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา

             การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
(School Council) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีอํานาจที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน การบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย  ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตวัแทนองคกรชมุชน  ตวัแทนศษิยเกา  ผูทรงคณุวฒุ ิ  และผูบรหิารโรงเรียน
จากการศึกษาแบบ (Forms) ของคณะกรรมการโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
พบวา  มีแบบที่สําคัญอยางนอย   4  แบบ  ไดแก  แบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก
(Administrative Control School  Council)  แบบที่ครูเปนหลัก   (Professional  Control
School  Council)   แบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control  School  Council)
และแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Professional / Community Control  School
Council) (Leithwood and Menzies, 1998 ; Carr, 1998)  สาระสาํคญัของแตละแบบ  มดีงัตอไปนี้

1) แบบทีม่ผีูบรหิารโรงเรยีนเปนหลกั (Administrative Control School Council)
เกิดจากแนวคิดในการกระจายอํานาจหนาที่ในการบริหารการเงิน บุคลากร และวิชาการใหแก
ผูบรหิารโรงเรยีน เพ่ือใหการบรหิารโรงเรยีนนัน้มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดนัน้ในระยะแรก ๆ ผูบริหาร
มักจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากครู ผูปกครองนักเรียน หรือผูแทนชุมชน ดงันัน้
คณะกรรมการโรงเรยีนทีต่ัง้ข้ึน  มกัจะมบีทบาทสาํคญัอยูทีก่ารเปนคณะกรรมการทีป่รกึษา  ของผูบริหาร
โรงเรียนนั่นเอง  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธาน  และเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการ
โดยตําแหนงสวนคณะกรรมการอื่น ๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท  ในการ
กําหนดนโยบายในการวางแผนในการหาแนวทางแกปญหาและการดาํเนนิงานของโรงเรยีนคณะกรรมการ
จะมบีทบาทในการรวมเสนอความคดิเหน็ แตอํานาจในการตดัสนิใจข้ันสดุทาย ยังคงอยูที่ผูบริหาร
โรงเรียน

ตัวอยางการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานที่ควบคุมโดยผูบริหารโรงเรียน ไดแก
โรงเรียนในเขต Edmonton เมือง Alberta ประเทศ  Canada ซึ่งประกาศใชเปนทางการทั่วทั้งเขต
ในป ค.ศ.1980 มกีารประกาศตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนในทกุโรงเรยีน ใหครแูละผูปกครอง
มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหมากขึ้น แตอํานาจตัดสินใจยังอยูที่ตัวผูบริหารโรงเรียน        
อีกตัวอยางหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ผูบริหารเปนหลักในการควบคุมและตัดสินใจ
คือ การจัดการศึกษาในรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายประกาศใชการบริหารโดยใช
โรงเรยีนเปนฐานในป ค.ศ.1990 โดยในระยะแรกมคีณะกรรมการโรงเรยีนแบบควบคมุโดยผูบรหิาร
แตตอมาไดคอยๆ เปลี่ยนไปใชแบบที่ควบคุมโดยครู  (Professional  Control  School  Council)
หรือมีครูเปนหลัก

2)  แบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control School Council)  การบริหาร
ตามแนวนี้  ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  การจัดคณะกรรมการ
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แบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะรับรูปญหา
ทุกอยางไดดีกวา  และถามีโอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด

ตัวอยางการบริหารแบบนี้มีในเขต  Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา ประกาศ
ใชแบบนี ้เมือ่ป ค.ศ.  1989   โดยกอนหนานัน้ไดมโีครงการนาํรอง   มกีารตัง้สภา  ABC  (Association
Building Council) ข้ึนในแตละเขตการศกึษา ซึง่ประกอบดวย  ผูแทนสหภาพคร ู1 คน ตวัแทนคร ู2 คน
เลือกโดยกลุมผูบรหิารโรงเรยีน  และตวัแทนครอีูก 2 คน ซึง่เลือกโดยคณะคร ูรวมมสีมาชกิสภา ABC
5  คน ตัวอยางของคณะกรรมการแบบที่ควบคุมโดยครูที่เห็นชัดอีก  2  แหง  คือใน  Miami และ
Los Angeles โดยในแตละโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
เปนประธาน  ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง  และสมาชิก 1 คน  จากสภา  ABC  การตัดสินใจใช
เสียงขางมาก  คือ  2 ใน  3  ข้ึนไป  ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจคัดคาน  (Veto) ไดบทบาทของ
คณะกรรมการเปนกรรมการบริหาร

3)  แบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control  School Council)
จดุประสงคของแบบการบรหิารทีค่วบคมุโดยชมุชน คอื การเพิม่ความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา
ใหแกชุมชนและผูปกครอง และเพ่ือใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัด
ใหมากที่สุด แนวคิดสําคัญก็คือ หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการ และคานิยม
ของผูปกครองและชุมชนทองถ่ินมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทน
ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด

ตัวอยางของการบริหารลักษณะนี้ ไดแก ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งไดมีกฎหมาย
ปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป  ค.ศ. 1989  โดยการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสูโรงเรียน
และชุมชนมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียน เรียกวา  คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board
of Trustees) ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง 5 คน  (มาจากการเลือกตั้ง)   ผูแทนครู  1 คน
(จากการเลอืกตัง้) ผูบรหิารโรงเรยีนและนกัเรียน 1 คน (เฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย)
คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารการเงิน  การใหจางและเลิกจาง ผูบริหารและครู
และการบริหารทุกอยางในโรงเรียน คณะกรรมการจะตองมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ระบุไว
ในธรรมนูญโรงเรียน  (School  Charter)  เพ่ือความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได

4)  แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional & Community Control
School Council) แนวคิดของคณะกรรมการโรงเรียนลักษณะนี้ มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครอง
ตางมคีวามสาํคญัในการจดัการศกึษาใหแกเดก็  ครจูะไดรับรูคานยิมและความตองการของ  ผูปกครอง
ในขณะเดียวกันผูปกครอง ก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวย  สัดสวน
ของผูแทนครูและผูแทนจากผูปกครองและชุมชน จะมีเทาๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน
เปนคณะกรรมการบริหาร
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ตัวอยางในเมือง Salt  Lake City  รัฐ  Utah สหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนประกอบดวยตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู  ผูบริหารโรงเรียน  มีอํานาจบริหาร
งบประมาณ ประเมินบุคลากร จัดหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ ในประเทศ Spain ซึ่งประกาศ
การปฏิรูปการศึกษา ในป ค.ศ. 1985 ตามกฎหมายการศึกษา  (Education Law of 1985)
คณะกรรมการโรงเรียนประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน (เปนประธาน) ตัวแทนของครูหรือ
หัวหนาวิชาการ  (มากกวา 1 ใน 3) ตัวแทนชุมชนและผูปกครองนักเรียน (มากกวา 1 ใน 3)                    
ตัวแทนจากเมือง 1 คน และเลขานุการ 1 คน (เลือกจากโรงเรียน ไมมีสิทธิ์ออกเสียง)
คณะกรรมการจะเลือกผูบริหารโรงเรียนจากคณะครูในโรงเรียน มีสัญญาการทํางานวาระละ  3  ป
เมือ่พน 3 ปแลว  หากไมไดรับเลอืกอีกผูบรหิารผูนัน้ตองออกไปทาํหนาทีค่รตูามปกต ิ  คณะกรรมการ
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ในการรับนักเรียน  การจัดหลักสูตร การบริหารงบประมาณ  การจัด
กิจกรรมพิเศษ  การจัดเครื่องอํานวยความสะดวก  นิเทศการบริหารและ การจัดการเรียนการสอน

สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ
พ.ศ.  2542  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “School Board” (Office of the  National  Education
Commission,  1999 )   เปนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก    (Community
Control  School  Board)  โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน (ผูแทน  ผูปกครอง ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ)   มากที่สุด
      3.5 ความสาํคัญของการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน

             จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหรือเปนศูนยกลาง              
ในการบริหารไปใชในการบริหารโรงเรียน ไดพบวามีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยรวมดังนี้ (Myers  and  Stonehill,  1993 ; Herman  and  Herman, 1993 ; Flolida
Department  of  Education,  1998)

1.เปนการระดมผูเ ช่ียวชาญและผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา         
เปดโอกาสใหครูเจาหนาที่และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน

2. ขวัญและกําลังใจของครูดีข้ึน
3. เปนการระดมทรัพยากรด านการ เ งิ นและด านวิ ชาการ เพื่ อ พัฒนา                    

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
4. สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําใหมๆ ในทุกระดับ
5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร
6. สรางความยืดหยุนในการทํางานทําใหเกิดการริเร่ิมจัดทําโครงการใหมๆ 

เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น
7. การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ  จึงเกิดแนวทาง

ที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
8. เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง

การศึกษา
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9. ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษา
         10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได
         11. ทําใหเกิดคามคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ    
โครงการใหม ๆ
      3.6  ปจจัยที่เอ้ือตอความสาํเร็จในการบริหารแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน

             จากการศึกษาของ  Wohlstetter   (1995)   เก่ียวกับความสําเร็จและความลมเหลว
ของการนาํรูปแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไปใชในการบรหิารโรงเรยีนโดยศกึษาจากโรงเรยีน
ระดับตาง  ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และออสเตรเลีย  ไดขอคนพบที่สําคัญ คือ
โรงเรยีนทีบ่รหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน ตองมกีารปรบัโครงสรางองคการของโรงเรยีนใหม เพ่ือให
บุคคลที่เก่ียวของกับโรงเรียนมี “อํานาจหนาที่ที่แทจริง” (Real  Authority)  เก่ียวกับงบประมาณ
บุคลากรและหลักสูตร โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลสูงข้ึน
Odden and Wohlstette (1995) ไดรวมกับนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัย Southern California ทําการ
ศึกษาผลการนาํรูปแบบการบรหิารแบบใชโรงเรยีนเปนฐานไปปฏบิตั ิพบวา มหีลายแหงประสบความ
สําเร็จ  แตก็มีอีกหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล เง่ือนไขสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานประสบความสําเร็จ  คือ ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบรหิารงบ
ประมาณบุคลากรและหลักสูตร และอํานาจหนาที่ตองถูกใชเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  และมีผล
โดยตรงตอการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งกลยุทธสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประสบความสําเร็จ ไดแก   (Wohlstetter and   Morhman, 1993 ; Wohlstetter,  1995 ;
Odden  and Wohlstetter, 1995)  

1)  การกระจายอาํนาจ   (Disperse   Power)  การบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานทีม่ปีระ
สิทธผิลตองเปนการกระจายอาํนาจไปใหผูมสีวนไดสวนเสยีซึง่ไดแก   คณะกรรมการโรงเรียน และ
คณะอนกุรรมการไดมสีวนรวมในการตดัสนิใจมากทีสุ่ด เมือ่เร่ิมนาํการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน
ไปปฏิบัติ แตละโรงเรียนจะตองมีการตั้งคณะกรรมการโรงเรียน (School Council) ข้ึน ซึ่งอาจ
กําหนดรูปแบบมาจากสวนกลางจากเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนกําหนดเองก็ได โดยสวนใหญ
แลวคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครองและบุคลากรอื่น ๆ
ซึง่ไดมาจากการเลอืกตัง้ของแตละกลุมวชิาชพี บางโรงเรยีนคณะกรรมการมอํีานาจตดัสนิใจในเรื่อง
ตาง ๆ แตบางโรงเรียนคณะกรรมการเปนเสมือนที่ปรึกษา  ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจ
เมื่อเร่ืองผานการพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนแลว

คณะกรรมการโรงเรยีนมกัจะตัง้คณะอนกุรรมการ  (Subcommittees)  ข้ึนมากีค่ณะ
แลวแตจะเห็นสมควร (ปกติมี 3-12 คณะ) โดยใหรายงานหรือข้ึนตรงตอคณะกรรมการโรงเรียน
คณะอนกุรรมการจะไดรับมอบหมายทาํงานในเร่ืองหลักๆ ของโรงเรยีน คณะอนกุรรมการบางคณะ
ที่เก่ียวของกับเรื่องหลักสูตรและการสอนอาจมีสมาชิกเฉพาะผูที่เปนครูก็ได แตคณะอนุกรรมการ
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บางคณะที่เก่ียวของกับประชาสัมพันธ เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก ควรจะตองประกอบ
ดวยครู  ผูปกครอง และผูแทนชุมชน  คณะอนุกรรมการเหลานี้ตองมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ
มีการกําหนดจํานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่ําเสมอ จุดสําคัญ ก็คือโรงเรียนตองมอบหมาย
อํานาจตดัสนิใจบางอยางใหคณะอนกุรรมการ และตองเปนเรือ่งทีส่งผลตอการเรยีนการสอนเทานัน้
เชน  การซื้ออุปกรณการศึกษา  การขยายเวลาเรียนเพื่อใหมีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผน
สัปดาหละ  1  ครั้ง  หรือการลดวันเรียนลงใน 1 ภาคเรียน  เพ่ือใหมีวันเวลาสําหรับการประชุม
ผูปกครอง เปนตน

2)  การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู  (Stress  Professional  Development)
การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้น จะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน
และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงาน โดยมีแผนการพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาว มีการ
ติดตามผลรูปแบบการพัฒนานั้นอาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแลว       
มาขยายผลใหครูทั้งโรงเรียน  มีการนิเทศและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูดวยกันระหวางปฏิบัติ
งาน หรือมีโครงการเชิญวิทยากรภายนอก เชน  จากมหาวิทยาลัยหรือจากเขตการศึกษา มาให
ความรูเก่ียวกับการเรียนการสอนและวิชาการ การสาธิตการสอนแบบใหม ๆ หรือเชิญนักบริหาร
จากภาคธุรกิจมาใหความรูเร่ืองการประชุมกลุมยอย  เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ เปนตน นอกจาก
ทักษะการเรียนการสอนแลวทางโรงเรียนตองพัฒนาครูใหมีทักษะในการบริหารและตัดสินใจดวย 
เชน การตัดสินใจเปนกลุม  การสรางฉันทามติ  การแกปญหาความขัดแยง ฯลฯ รวมทั้งทักษะ
ภาวะผูนาํ เชน การดาํเนนิการประชมุ  การบรหิารงบประมาณ   การสมัภาษณ ฯลฯ ผูทีรั่บการฝกอบรม
และพัฒนานัน้ นอกจากจะเปนตวัครทูกุคนแลว ยังตองมกีารอบรมหรอืพัฒนา ใหแกผูมสีวนไดเสีย
(Stakeholders) ที่เก่ียวของดวย เชน  คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหาร เจาหนาที่ และในบางกรณี
อาจรวมถึงผูแทนนักเรียน

ในโรงเรียนที่ไมคอยประสบความสําเร็จนัก การพัฒนามักจะเปนการพัฒนา    
เฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะบุคคล มักเปนการอบรมระยะสั้นๆ แลวขาดการนําไปปฏิบัติและติดตามผล
โรงเรียนเหลานี้มักขาดแผนการพัฒนาบุคคล ผูบริหารมักจัดสรรงบประมาณสาํหรับการอบรม
เปนครั้งคราวไป และไมไดมีการวางแผนระยะยาว และแผนในภาพรวมวาใครควรไดรับการ
พัฒนาในเรื่องใดบาง   และเมื่อไร

3) การเผยแพรสารสนเทศ(Disseminate Information) การเผยแพร สารสนเทศ
ควรเปนการดําเนินการเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับรูเร่ืองที่เก่ียวกับโรงเรียนใหมากที่สุด  เพราะใน
อดีตสารสนเทศมักจะมาจากหนวยงานกลางตรงไปยังโรงเรียน แลวยอนกลับไป  หนวยงานกลาง
อีก โดยที่ครูในโรงเรียนหรือผูปกครองไมมีโอกาสไดรับรูเลย การเผยแพรสารสนเทศในโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเนนการที่บุคลากรที่เก่ียวของ และชุมชนจะตองไดรับรูผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมากที่สุดวิธีการเผยแพรสารสนเทศที่นิยมใชอาจใชรูปแบบตอไปนี้  
เชน ใชกลุมงาน  (Work Group)  โรงเรียนตองสรางเครือขาย  (Network)  ของกลุมงาน ซึ่งโดย
ปกติครูแตละคนจะเปนคณะทํางานหรือสมาชิกในกลุมงานตางๆ  2 หรือ  3  คณะขึ้นไป การให
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ขอมูลสารสนเทศผานกลุมงาน จะทําใหมีการรับรูขาวสารทั่วทั้งโรงเรียน โดยใชวิธีการจัดประชุม
(Meeting) บางโรงเรียนมีขอกําหนดใหมีการประชุมในระดับหมวดวิชา  หรือกลุมชั้นทันทีหลัง
จากการประชุมหัวหนางานแลว ทั้งนี้ เพ่ือที่จะกระจายสารสนเทศไปยัง ทุกคนอยางรวดเร็วและได
รับผลยอนกลับ (Feedback) ไดทันการ บางโรงเรียนจัดชั่วโมงประชุมไวทุกเชา  เพ่ือใหครูและเจา
หนาที่ในแตละแผนกไดประชมุปรกึษาหารือกันกอนลงมอืทาํงาน ซึง่ทาํใหครไูดรับรูเร่ืองทีกํ่าลังเปนที่
สนใจทัว่ถงึกัน และเกิดความรูสึกมีสวนรวมมากขึ้น ใชวิธีการกระจายสารสนเทศออกนอกโรงเรียน
(Outreach) โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ คือ โรงเรียนที่จัดใหมีการสื่อสารอยางเปนระบบ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง
และชุมชนเปนรายป เพ่ือใชสําหรับการวางแผนดาํเนนิงานในปตอไป โรงเรยีนตองจดัใหมกีารพบปะ
หรือส่ือสารกบัผูปกครอง เชน การประชมุผูปกครองและคร ูการจดัใหผูปกครองเขาเรียน  หลักสูตร
ระยะสั้น เชน คอมพิวเตอรหรือ กิจกรรมทางคณิตศาสตร ระหวางนักเรียนและผูปกครอง เปนตน
บางโรงเรียนมีการจางบุคลากรเพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครองดวย

การใหขอมูลปอนกลบั (Feedback) เปนวิธีการที่อาจใชไดเปนอยางดี โดย
โรงเรียนตองทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนแลวทําออกเปนสารสนเทศ เชน
ผลการเรียนผลการดําเนินงานโครงการของโรงเรียน ผลการเรียนของนักเรียนซึ่งอาจทําในรูปของ
แฟมสะสมงาน (Portfolio) หรือบันทึกในลักษณะตางๆ แลวหาวิธีนําเสนอใหผูปกครอง รับทราบ
และใหขอมลูปอนกลบั เพ่ือหาแนวทางการปรบัปรงุพัฒนาใหดย่ิีงข้ึนตอไป หรืออาจใหขอมลูขาวสาร
โดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  (On-line Computer)  การเขียน Homepages   หรือ
Website ในเครือขาย  Internet  เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนไดเขาไปศึกษาขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนไดขอมูลที่บรรจุไวนั้น นอกเหนือจากผลการเรียนแลว อาจมีขอมูลเก่ียวกับงาน โครงการ
การจัดซื้อ  จัดจาง  กําหนดการสําคัญ  ขอมูลงบประมาณและบุคลากร หลักสูตร  และกิจกรรม
การเรียนการสอน  ฯลฯ

4)  การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม   (Select the Right Principal)
โรงเรียนที่จะประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการเปนผูนําและรูจักการ     
มอบหมายงาน ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากในการกระจายอํานาจ สนับสนุนใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น  และชักจูงใหครูทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน  และ
ใหรางวัลอยางเหมาะสมแกครูและเจาหนาที่

บทบาทของผูบริหารโรงเรียน  คือ  ผูอํานวยการความสะดวก  (Facilitator)
การเปนผูนํา (Leader) และผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม (Innovations) เขาสู
โรงเรียน   และเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา    ผูบริหารมักเปนผูริเร่ิมบุกเบิก
หรือเปนหัวหอก (Spearheaded) ในการพัฒนางานตามพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน
และการมอบหมายงาน (Delegate)  ใหบุคลากรในโรงเรียน เชน การเลือกวัสดุ การบริหาร
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งบประมาณ  กําหนดการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารยังมีบทบาทในการทําใหครูมีสวนรวมและ
รับผิดชอบโครงการทั้งหมดของโรงเรียน  แมแตบทบาทการสงเสริมใหโรงเรียนจัดเวลาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากร จัดเวลาพักสําหรับครู  เปนตน  ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ
ในการติดตอสัมพันธกับภายนอก  ผูบริหารจึงตองไปรวมเปนกรรมการกับองคกรเอกชน สงเสริม
ความสัมพันธกับหนังสือพิมพและส่ือมวลชนทองถ่ิน เปนผูจัดหาทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน
เชน ติดตอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาชีพครู   ติดตอกับภาคธุรกิจเพื่อขอคําแนะนําเร่ือง
เทคโนโลยี และการติดตอกองทุนเอกชนหรือเครือขายทางการศึกษา เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ดานการเงินแกโรงเรียน นอกจากการเปนผูนําทางวิชาการแลวบทบาทที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร
คอื การจดัองคการและเสรมิสรางและสนบัสนนุบรรยากาศ ทีเ่อ้ืออํานวยตอการจดัการเรยีนการสอน
และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

5)  การมวีสัิยทศัน  (Have  a  Vision) โรงเรยีนสวนใหญทีใ่ชรูปแบบการบรหิาร
โดยใชโรงเรยีนเปนฐานไดผลด ีจะมวีสัิยทศันทีชั่ดเจนเกีย่วกบัพนัธกจิ (Mission) คานยิม(Values)
และเปาหมาย (Goals) ที่เก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน  เปนวิสัยทัศน ทีสั่มพนัธกับแนวทาง
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องตางๆ วิสัยทัศนนั้นจะเกิดจาก
กระบวนการสรางฉันทามติ (Consensus – Building Process)  หรือความเห็นพองของครู
บุคลากร  และผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนวิสัยทัศนที่มีการยอมรับรวมกัน   การจัดการเรียนการสอน
การกําหนดหลักสูตรของโรงเรียนจะสอดคลองกับแนวทางการจัด   หลักสูตรระดับเขต ระดบัรฐั
และระดบัชาตแิตครจูะมอิีสระในการเลอืกกิจกรรมการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล    โดยให
นักเรียนมีความรูและพฤตกิรรมเปนตามหลักสูตรในที่สุด

6)  การใหรางวัล  (Reward   Accomplishment) การใหรางวัลแกบุคคล  และ
กลุมตางๆ ในโรงเรียนอยางเหมาะสม    ซึ่งอาจจัดไดหลากหลาย    เชน  การใหรางวัลเปนตัวเงิน
การใหเปนคาตอบแทนการใหเปนเงินคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรบางโรงเรียนใหคาตอบแทน
แกคณะกรรมการโรงเรียนรางวัลที่ไมเปนตัวเงินที่อาจจัดใหเชน  การใหคําปรึกษา   (Mentoring)
บนัทกึแสดงความซาบซึง้จากผูบรหิารโรงเรยีน การเลีย้งอาหารเปนกรณพิีเศษ และการใหโลรางวลั ฯลฯ
ในการใหรางวัลนั้นจําเปนตองดูความเหมาะสมของผูรับรางวัลดวย เพราะสมาชิกแตละคนนั้นมี
ความตองการที่แตกตางกัน บางคนตองการการยอมรับ   บางคนตองการ  คาจางเพ่ิม  บางคน
ตองการลดคาบสอน  บางคนตองการตําแหนงเปนผูนํา  ซึ่งผูบริหารตองเลือกใหรางวัลตามโอกาส
และในปริมาณที่เหมาะสมดวย  การใหรางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสม   เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงที่มี
สวนชวยนําไปสูการประสบผลสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

3.7  ชุมชนและการมีสวนรวมทางการศึกษา

     3.7.1  ความหมายของชุมชน

      เก่ียวกับความหมายของชุมชนมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย เชน  ศ.นพ.
ประเวศ  วะสี ( 2536 ) ไดใหความหมายและความสําคัญของชุมชนไววา “ชุมชน คือ  การที่คน
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จํานวนหนึ่ง มีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ 
ความเปนชุมชนมีพลัง   มีศักยภาพสูงในการแกปญหาท้ังทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม   วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม และการเมือง ชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการพัฒนาทุกดาน”

      ชุมชน“ประกอบดวยประชาชนซึ่งอาศัยอยูบนผืนแผนดินที่ตอเนื่องกัน และเปนผูซึ่ง
มีความสนใจรวมกนักบัผูอ่ืนอยางนอย 1 อยาง หรือมากกวาทีเ่ปนเหตใุหตองอาศยัอยูบนพืน้แผนดนิ
นัน้” (สัญญา สัญญาววิฒัน, 2515)

ชุมชน คอื “กลุมชนซึง่รวมกนัอยูโดยมคีวามรูสึกผกูพันเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนั จะโดย
อาศยัหลกัผกูพันในทางเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนาเดียวกันก็ตามที่ทําใหแตละบุคคลมีความรูสึก
เปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น” (สุวิทย ย่ิงวรพันธ, 2521)

“ชุมชน คือ กลุมมนุษยกลุมหนึ่งที่ตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตทางภูมิศาสตร ที่
คอนขางแนนและติดตอกัน และมีสวนสําคัญของชีวิตทั่วไปอยางเดียวกัน ซ่ึงมองไดจากมารยาท
ประเพณี ขนบธรรมเนียมและแบบอยางของการพูด” (Arther Dunham, 1958)

     “ในทางวฒันธรรมชมุชน คอื กลุมของประชาชนทีม่คีวามเชือ่และพิธกีรรมเหมอืน
หรือใกลเคยีงกนั อาจจะมาจากความเปนชาติพันธุหรือศาสนาเดียวกัน หรืออยูรวมถิ่นฐานทาง
ภูมิศาสตรเดียวกัน และภูมิภาคหนึ่ง ๆ จะมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแตกตางกัน” (Apel and
Camozzi, 1996)

ความหมายและความสาํคญัของชมุชนในปจจบุนั มไิดเปนเพยีงขอบเขตดานกายภาพของ
การอยู รวมกนัของคนเพียงดานเดียวเทานั้น แตชุมชนมีความหมายครอบคลุมในทุก ๆ ดาน
ตั้งแตคน ครอบครัว เครือญาติ การผลิต ศาสนา และวัฒนธรรม ชุมชนจึงเปนการมาอยูรวมกัน
ของกลุมคนที่มีวิถีชีวิตเหมือนหรือใกลเคียงกัน มีการจัดความสัมพันธระหวางกัน ตามกฎเกณฑ
ทางสังคม วัฒนธรรม และมีกิจกรรมรวมกัน ในพัฒนาการของสังคมยุคใหม ขอบเขตดานกาย
ภาพมิไดเปนตัวกําหนดหลักของความเปนชุมชนทุกชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในสังคมเมือง การจัด
ความสัมพันธและการมีกิจกรรมรวมกันพัฒนามาเปนตัวกําหนดหลัก เรียกวา " ชุมชนใหม "
(วิชิต นันทสุวรรณ, 2540)

กลาวโดยสรุป ชุมชนจึงมีความหมายครอบคลุมตั้งแต การอยูรวมกันของกลุมคนในพื้นที่
หรือขอบเขตที่แนนอนหนึ่ง มีความผูกพันซึ่งกันและกัน อันเปนผลมาจากการมีกิจกรรมทางการ
ผลิต มีวิถีการผลิตที่เหมือนหรือใกลเคียงกนัหรือเก้ือกูลกัน มีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนภายในกลุม และเกิดจากกลุมชาติพันธุ ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่อเดียวกันหรือใกลเคียงกันและรวมถึงความคิดทางการเมือง หรือมีกระบวนการในการตัด
สินใจรวมกัน
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3.7.2 องคประกอบของชุมชน

           ไพฑูรย เครือแกว (2526) แยกองคประกอบดานตาง ๆ ของชุมชน  ดังนี้
1. ชุมชนตองมสีถานทีห่รือทองทีม่ขีอบเขตจาํกัด ซึง่มกัจะเปนทีม่ดีนิ น้าํ อากาศดี

มีแมน้ํา ไหลผาน มีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ เปนตน
      2. ชุมชนตองมีคนตั้งแตสองคนข้ึนไป หรือกลุมบุคคลที่เปนหญิงและชาย เด็ก
และผูใหญ ตางก็มีความรู ความสามารถ ความสนใจไมเหมือนกัน แตมีวิถีพฤติกรรมเหมือน ๆ
กัน และใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพันเปนพวกเดียวกัน
  3. ชุมชนตองมีศูนยกลางของการงาน และบริการตาง ๆ บางประการ เก่ียวกับ
การงานมอีาชีพตางๆ ของคนในชมุชน ซึง่ตองพ่ึงพาอาศยัทรพัยากรธรรมชาต ิ และระดบัการศกึษา
ของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ เก่ียวกับบริการตาง ๆ ก็ไดแก บริการทางการคา บริการทางสุขอนามัย
บริการทางการบันเทิง โรงเรียน เปนตน

3.7.3 องคประกอบของการมีสวนรวมของชุมชน

     งานวิจัยที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD)
( อางอิงจาก ศิริกาญจน  โกสุม, 2542 ) พบวา การมีสวนรวมของชุมชนมีองคประกอบหลัก
3 ประการ คือ

 1. การแบงสรรอํานาจและการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก
 2. การมีความพยายามอยางจริงจงัโดยกลุมชนที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง

และปรับปรุงสภาพที่เปนอยู
3. การเปดโอกาสใหบุคคลที่อยูในกลุมชั้นลาง (From below) ไดเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนา
สวนกาญจนา แกวเทพ (2538)  ไดวิเคราะหลักษณะความสัมพันธระหวางนักพัฒนา

และประชาชนในการทํางานรวมกันตามแนววัฒนธรรมวา ความสัมพันธในการทํางานรวมกัน
ของนักพัฒนาและประชาชนตองมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีความสัมพันธแบบ Partnership อันมี
องคประกอบยอย 3 ลักษณะ คือ

1.  Interdependence  เปนลักษณะที่ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รับผิดชอบ
รวมกันเพราะฉะนั้นถาผลงานพัฒนาออกมาไมดี ก็ตองรับผิดชอบรวมกันทั้งสองฝาย

2.  Balance  เปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน เสมอภาคกัน
      3.  Partner  เปนลักษณะของความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน ผลประโยชน

ไมขัดแยงกัน หากแตสนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปธรรมที่เปนจริง ความสัมพันธระหวางนักพัฒนา
กับประชาชน จะเปนรูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ เรียกวาเปน Dynamic relationship
ในบางสถานการณจะมีความสัมพันธแบบเพื่อนที่เสมอกัน บางสถานการณประชาชนจะเปนครู   
นักพัฒนาเปนผูเรียนรู บางสถานการณจะกลับกัน และบางสถานการณก็จะเปนเหมือนพี่นองกัน
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3.7.4  ปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนา

     เสรี พงศพิศ (2525) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
ในการพัฒนา ดังนี้

1. ปจจัยทางดานบุคคล  บุคคลที่จะทํางานพัฒนาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
แทจรงิของประชาชนตองสรางเง่ือนไขของบทบาทของตนใหพรอมทีจ่ะเขาไปทาํงานและใหประชาชน
มีสวนรวม โดยตองมีทัศนคตแิละจิตสํานึกตอประชาชนอยางเหมาะสม เชน การยอมรับศักดิ์ศรี
ของประชาชนเทาเทียมกับตน การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชน การพรอมที่จะเรียนรูจาก
ประชาชน และใหโอกาสแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและรวมในกิจกรรมการพัฒนา
และการสงเสริมใหเหมาะสม  ในขณะเดยีวกนัควรใหโอกาสผูนาํชุมชน รวมไปถงึบคุคลทีม่คีวามคดิรเิร่ิม
ในการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมีบทบาทในการพัฒนาอยางเต็มตาม     
ความสามารถ

2. ปจจัยดานการบริหาร เปนผลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
หรือองคกรพัฒนาเอกชน ควรนํามาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร เพ่ือใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนที่คอนขางเปนอิสระและไมผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป

3.  ปจจัยดานโครงสรางชุมชน  แบงออกเปนหลายองคประกอบ คือ
3.1 ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ชุมชนใดที่มีความสัมพันธใน

ชุมชนเปนลกัษณะปฐมภมู ิ รูจกักันเปนญาตพ่ีินอง การมสีวนรวมจะดกีวาชุมชนทีม่ปีระชาชนจาก
หลายแหง และตางวฒันธรรมมาอยูดวยกัน โดยมีฐานะความเปนอยูและความสัมพันธซึ่งกันและกัน
แบบทุติยภูมิ

3.2  โครงสรางของประชากร  ชุมชนที่มีโครงสรางประชากรวัยแรงงาน
มาก การมีสวนรวมจะมีมากกวาโครงสรางชุมชนที่วัยแรงงานยายออกไปทํางานที่อ่ืน

3.3  วัฒนธรรมชุมชนที่เอ้ือตอการมีสวนรวม เชน การมีคนในชุมชน
มีความเห็นอกเห็นใจและการเห็นความสาํคัญของการชวยเหลือผูอ่ืน  จะทําใหชุมชนเกิดการมี
สวนรวมกันในชุมชนมากกวาชุมชนที่ตางคนตางอยู

3.4 คานิยมของชุมชน เชน คานิยมการนับถือผูนําอาวุโส หรือผูนํา
ชุมชนทําใหผูนําชุมชนเปนแกนนําที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได

3.5  คุณภาพของประชากร ในชุมชนที่ประชากรมีคุณภาพดี เชน ฐานะ
รายไดดี การศึกษาดี มีทัศนคติที่เห็นแกประโยชนสวนรวม มคีวามตื่นตัวในการพึ่งตนเอง จะเอื้อ
อํานวยใหประชาชนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา
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3.6  โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจของกลุมในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซึ่งโดยมากมักมีฐานะดี มีความรูและประสบการณมาก
กวาคนอื่น ถาผูนําเห็นประโยชนในการมีสวนรวม ก็จะเปนแกนนําในการมีสวนรวมของประชาชน

3.7  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานมีลักษณะ
เปนกลุมจะทําใหประชาชนรูจักกันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนที่ตั้งอยูอยางกระจัด
กระจายยากตอการรวมกลุม

3.8  ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนใดมีทรัพยากรและ
มีสภาพแวดลอมของชมุชนทีด่ ี เชน เปนชมุชนทีอ่ยูในเขตชลประทานหรอืประชาชนมกีารศกึษาด ีมรีาย
ไดจากการเกษตรสม่ําเสมอทุกป จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและความตองการ
ของชุมชนดีกวาชุมชนที่ขาดทรัพยากรและมีสภาพแวดลอมที่ไมดี

3.7.5 บทบาทของชมุชนและรปูแบบการมสีวนรวมในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

   ในชวงที่ประเทศไทยกําลังเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการครองชีพ       
ของคนทั้งมวล การศึกษาไดถูกใหความหมายในฐานะเครื่องมือที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย      
ดังกลาว สถานศึกษาจึงมีบทบาทนาํในการสรางกระบวนการทีเ่ปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาท   
ในการจดัการศกึษารวมกบัโรงเรยีน นบัตัง้แตการรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏบิตั ิ รวมประเมนิผล 
และรวมรบัประโยชนจากกระบวนการนี ้ โดยรฐัไดปรบัปรงุและพัฒนาการจัดการและสถานศึกษา       
ใหเอ้ือตอแนวคิดนี้ เชน การจัดตั้งโรงเรียนชุมชน โครงการมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท        
(ม.พ.ช.) และโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.) เปนตน
        สําหรับในชวงที่เพ่ิงผานมานี้ การจัดการศึกษาภายใตโครงสรางทางการศึกษา  ที่รวมศูนย
อํานาจไวทีส่วนกลาง ไมสามารถนาํมาเปนเครือ่งมอืในการแกปญหาและตอบสนอง ความตองการ
ของชมุชน ประกอบกบักระแสกระจายอาํนาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ินไดกอตวัและแรงข้ึนเปนลาํดบั 
การเรียกรองใหชุมชนเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในดานตางๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาจึงเปน
ประเดน็ทีไ่ดรับความสนใจอยางกวางขวาง หลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวมดังกลาว จึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางจรงิจงั  ทัง้จากหนวยงานภาครฐัและ
เอกชน ย่ิงไปกวานัน้ชมุชนยงัถูกคาดหวงัใหเขามามสีวนรบัผดิชอบ และรับภาระในการจดั      การ
ศกึษารวมกบัรฐัและเอกชน แนวคดิดงักลาวนีไ้ดปรากฏอยางชัดเจนในแผนพฒันาการศกึษา แหง
ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540-2544) และฉบบัที ่9 ( พ.ศ.2545-2549) ทีใ่ชกันอยูในทกุวนันี้

อยางไรก็ตาม บทบาทของชุมชนและรูปแบบในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภายใตโครงสรางทางการศึกษาท่ีเปนอยูนี้ แมวาชุมชนไมอาจกําหนดและควบคุมไดมากนัก แตก็
เปนทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนจะไดเขาไปมีบทบาทหรือสวนรวมกับการศึกษาในระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่ ไม
อาจหลีกเล่ียงไดในสังคมปจจุบัน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2539) ไดทําการศึกษารูปแบบการมี
สวนรวมของโรงเรยีนกบัชมุชนในการจดัการศกึษา และพบความหลากหลายของรปูแบบดงักลาวนี้
ในโรงเรียนและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อนําผลการศึกษาดังกลาวมา
วเิคราะหอยางลึกซึง้เพ่ือช้ีใหเห็นบทบาทของชมุชน ในการมสีวนรวมกบัโรงเรยีนและรปูแบบการจดั
การศกึษาภายใตสถานการณดงักลาว  ก็จะพบบทบาทสําคัญดังนี้

      1. บทบาทผูสอน ผูถายทอดความรูและประสบการณ ชุมชนเขาไปมีบทบาทใน
ดานนี้ผานทางผูนําและผูรูหรือผูทรงภูมิปญญา ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ที่สามารถ
นํามาเปนเครื่องมือถายทอดความรู ประสบการณ และระบบคุณคาที่ชุมชนมีอยูไปสูนักเรียน
การถายทอดความรูและประสบการณโดยผูนําและผูรูของชุมชนในระบบการศึกษาของโรงเรียน
มักทําอยางเปนทางการ คนเหลานี้จะไดรับการแตงตั้งใหเปนครูชาวบานหรือวิทยากรภายนอก
หรือผูทรงภูมิปญญาทองถ่ินและไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใหทําหนาที่สอนหรือถายทอดความ
รูตลอดจนประสบการณทีม่อียูใหแกนกัเรียน ซึง่สวนใหญจดัขึน้ภายใตระบบการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน อาจมบีางทีจ่ดัใหนกัเรียนไดเรียนรูจากวถีิชีวติ หรือบรบิทของการเรยีนการสอนของครูชาว
บานเอง

นอกจากนี้ชุมชนยังไดใชประเพณีและพิธีกรรมที่จัดขึ้นตามวัฏจักรของแตละชุมชนมาเปน
เครื่องมือดึงนักเรียนใหเขาไปเรียนรู ซึ่งนับเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการถายทอดความรู และ
ประสบการณของชุมชน

       2. บทบาทการบริหารและจัดการการศึกษาในโรงเรียน บทบาทนี้ของชุมชนได
ปรากฏหลายรูปแบบ สวนใหญบทบาทในดานนี้ของชุมชนจะไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
จากโรงเรียน โดยอาศัยระเบียบและคําส่ังของทางราชการเขามารองรับ ตัวอยางเชน                  
คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษารวมกัน ระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานอื่น ๆ ไดอีกตามความจําเปน

 การนาํเอารูปแบบการบรหิารและจดัการศกึษาดงักลาวมาไวในทีน่ี ้ ไมไดตองการเหมารวมวา
กระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงไดเกิดขึ้นแลว เพราะรูปแบบที่เปนทางการนี้   ตองอาศัยปจจัย
หลายอยางเขามาประกอบ จึงจะทําใหอัตราการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเกิดขึ้นสูง
ในบรรดาปจจัยหลายอยางที่สงผลตออัตราการมีสวนรวมนั้น พบวาภาวะผูนําของครู และ
ผูนาํชุมชนและกระบวนการเรยีนรูของชมุชน มคีวามสาํคญัคอนขางมาก ดงัเชนทีป่รากฏในกรณศีกึษา
โรงเรียนบานควนขี้แรด อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (จํานงค แรกพินิจ, 2540) กรณีศึกษา
โรงเรียนบานบอพระ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539)
เปนตน
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         กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอํานาจการจัด        
การศกึษาไปใหสถานศกึษาโดยตรง ใหสถานศกึษามบีทบาท อํานาจ หนาที ่ความรบัผดิชอบ มอิีสระ 
และความคลองตวัในการตดัสนิใจ การบรหิารจดัการทัง้ 4 ดาน  คอื  ดานวชิาการ  ดานงบประมาณ  
ดานบุคลากร  และดานการบรหิารทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย          
ผูบรหิารสถานศกึษา  ตวัแทนผูปกครองและชมุชน  ผูแทนคร ู  ผูทรงคณุวฒุทิีเ่ก่ียวของ เพ่ือใหม ี       
คณุภาพมาตรฐานสนองตอบความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และสังคม

4.  ความกาวหนาของครแูละบคุลากรทางการศกึษา

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมกีารจดัระบบขาราชการครู
คณาจารย  และบคุลากรทางการศกึษาขึน้ใหม  ตามทีบ่ญัญตัไิวในหมวด  7 โดยเฉพาะในมาตรา  54
ไดกําหนดใหมอีงคกรกลางบรหิารงานบคุคล ของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  โดยให
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ทัง้ของหนวยงานการศกึษาในสถานศกึษาของรฐั และระดบัเขตพืน้ที่
การศกึษา เปนขาราชการในสงักัดองคกรกลางบริหารงานบคุคล ของขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจการบรหิารงานบคุคล สูสวนราชการทีบ่รหิาร และ
จดัการศกึษา  เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา  กําหนดใหบคุลากรทีท่าํหนาทีด่านการบรหิาร
และการจดัการศกึษา สังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบคุคลเดยีวกนั และโดยทีอ่งคกรกลาง
บรหิารงานบคุคล และระบบการบรหิารงานบคุคลของขาราชการคร ู ตามพระราชบญัญตํริะเบยีบ
ขาราชการคร ู พ.ศ. 2523  มหีลักการทีไ่มสอดคลองกับพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542
ทีใ่หยึดหลกัการกระจายอาํนาจการบรหิารงานบคุคล สูเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา  อีกทัง้
ไมสอดคลองกับหลกัการปฏรูิประบบราชการและการปฏรูิปการศกึษา  จงึมพีระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเพ่ือใหมีเอกภาพทางดานนโยบาย
การบรหิารงานบคุคลของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา
และมกีารกาํหนดตาํแหนงวทิยฐานะและการใหไดรับเงินเดอืน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
คอื

มาตรา  38  ตาํแหนงขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา
ก. ตาํแหนงทีม่หีนาทีเ่ปนผูสอนในหนวยงานทางการศกึษา  ไดแก  ตาํแหนงดงัตอไปนี้

(1) ครผููชวย
(2) ครู
(3) อาจารย
(4) ผูชวยศาสตราจารย
(5) รองศาสตราจารย
(6) ศาสตราจารย

ตาํแหนงใน(1) และ(2)  จะมใีนหนวยงานการศกึษาใดกไ็ด  สวนตาํแหนงใน (3) ถึง (6)
ใหมใีนหนวยงานการศกึษาทีส่อนระดบัปรญิญา
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ข. ตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา  ไดแก  ตาํแหนงดงัตอไปนี้
(1) รองผูอํานวยการสถานศกึษา
(2) ผูอํานวยการสถานศกึษา
(3) รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
(4) ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตาํแหนงผูบรหิารใน (1) และ (2)  ใหมใีนสถานศกึษาและหนวยงานทางการศกึษา
ตามประกาศกระทรวง  ตาํแหนงผูบรหิารใน (3) และ (4)  ใหมใีนสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มาตรา  39  ใหตาํแหนงขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาดงัตอไปนี ้  เปนตาํแหนง
ทีม่วีทิยฐานะ  ไดแก

ก. ตาํแหนงคร ู มวีทิยฐานะดงัตอไปนี้
(1) ครชํูานาญการ
(2) ครชํูานาญการพเิศษ
(3) ครเูช่ียวชาญ
(4) ครเูช่ียวชาญพเิศษ

ข. ตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา  มวีทิยฐานะดงัตอไปนี้
(1) รองผูอํานวยการชาํนาญการ
(2) รองผูอํานวยการชาํนาญการพเิศษ
(3) รองผูอํานวยการเชีย่วชาญ
(4) ผูอํานวยการชาํนาญการ
(5) ผูอํานวยการชาํนาญการพเิศษ
(6) ผูอํานวยการเชีย่วชาญ
(7) ผูอํานวยการเชีย่วชาญพเิศษ

ค. ตาํแหนงผูบรหิารการศกึษา  มวีทิยฐานะดงัตอไปนี้
(1) รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชาํนาญการพเิศษ
(2) รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเชีย่วชาญ
(3) ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชีย่วชาญ
(4) ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชีย่วชาญพเิศษ

มาตรา  54   การใหขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามวีทิยฐานะใด  และการเล่ือน
เปนวทิยฐานะใด  ตองเปนไปตามมาตรฐานวทิยฐานะตามมาตรา  42   ซึง่ผานการประเมนิ  ทัง้นี้
ใหคาํนงึถึงความประพฤตดิานวนิยั  คณุธรรม  จรยิธรรม  จรรยาบรรณวชิาชพี  ประสบการณ  คณุภาพ
การปฏบิตังิาน  ความชาํนาญ  ความเชีย่วชาญ  ผลงานทีเ่กิดจากการปฏบิตัหินาทีใ่นดานการเรยีน
การสอน
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มาตรา 55 ใหมกีารประเมนิตาํแหนงและวทิยฐานะ สําหรับตาํแหนงทีม่ใีบอนญุาตประกอบ
วชิาชพีเปนระยะๆ เพ่ือดาํรงไวซึง่ความรู  ความสามารถ  ความชาํนาญการ  หรือความเชีย่วชาญ
ในตาํแหนง  และวิทยฐานะทีไ่ดรับการบรรจแุละแตงตัง้  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ก.ค.ศ.
กําหนด

กรณทีีข่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ผูใดไมผานการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ก.ค.ศ.กําหนด  ใหดาํเนนิการตามความเหมาะสม  ดงัตอไปนี้

(1)  ใหมกีารพฒันาขาราชการผูนัน้ใหสามารถปฏิบตังิานในหนาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสทิธผิล  เพ่ือใหสามารถผานการประเมนิผลการปฏิบตังิานได

(2)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู และ
บคุลากรทางการศกึษา  ตามมาตรา  73  หรืองดเงินประจาํตาํแหนง  หรือเงินวทิยฐานะแลวแตกรณี

(3) ในกรณทีีผู่ใดไมสามารถปฏบิตัริาชการใหมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล
ในระดบัทีกํ่าหนด  ใหผูมอํีานาจตามมาตรา  53  ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ

5.  การปฏิรูปการเรียนรู

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ไดกลาวถึงการปฏิรูปการเรียนรู
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้

5.1 ความสาํคัญของการปฏิรูปการเรียนรู

ประชาคมการศึกษา นักคิด นักการศึกษาสถาบันทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
และผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทั้งหลายตางเห็นพองตองกันวา  ถึงเวลาตองปฏิรูป
วัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยทั้งชาติ  ดวยเหตุผลและความจําเปนดังนี้

1. ปฏิรูปการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาคณุภาพของคนไทย  การปฏรูิปวฒันธรรมการเรยีนรู
จะชวยพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรมตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอ่ืน และ
สรรพสิง่ทั้งหลาย   รูจักควบคุมตนเองใหอยูในครรลองแหงความดีงาม รับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง เปนคนมีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพกฎ กติกาของสังคม  มีความขยัน
ซื่อสัตยและเสียสละเพื่อสวนรวม มีความสามารถในการใชภาษา  ส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะหแบบวทิยาศาสตร  คดิเปนระบบ  สามารถใชสตปิญญาอยางเฉลียวฉลาด  ลึกซึง้เพ่ือเรียนรู
ใหบรรลุความจริง ความดี  ความงามของสรรพสิ่ง  เปนคนที่มีสุขภาพกายและใจดี  มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ บคุลกิภาพราเริงแจมใส จติใจออนโยนและเกือ้กูล  มนษุยสมัพนัธด ีเผชญิและแกปญหาได
ดํารงชีวิตอยางอิสระและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

2.   ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนความเขมแข็งของสังคมไทย   ประเทศไทยจะไม
ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมือง  การปฏิรูประบบราชการ  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
และการปฏิรูปอื่นใด  ถาไมปฏิรูปการศึกษาตรงหัวใจคือการปฏิรูปการเรียนรู
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3.   ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการเรียนรูในยุคโลกาภิวัตน
อันเปนยุคอิเล็กทรอนิกสและใยแกวนําแสงที่วิทยาการเจริญกาวหนา ความรูและสรรพวิทยา
การเดินทางไปที่ตางๆดวยความรวดเร็ว  ขอมูลและสาระความรูตางๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา  ผูเรียนทุกวัยจึงตองมีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่มีอยูรอบตัว  ทั้งจากครูคน
ครเูครือ่ง  และ  ครธูรรมชาต ิ  ส่ิงแวดลอม  ผูเรียนในยคุโลกาภวิตัน  ตองมคีวามสามารถในการใช
ภาษาไดมากกวา 1 ภาษา  คือ ตองรูและใชภาษาไทยไดอยางถูกตองคลองแคลว   และใช ภาษา
ตางประเทศเพื่อส่ือสารกับสากลไดดวย  ตองมีความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน  คอมพวิเตอร  อินเตอรเนต็  ซึง่เปนประตทูีจ่ะเปดออกไปสูโลกกวาง  เพ่ือเขาถึง ขอมลูขาวสาร
ตางๆ และรูจักสังเคราะหขอมูลขาวสารเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนกับชีวิตของตน  ครอบครัว
สังคม  และประเทศชาติ

4.  ปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ครู  พอแม     
ผูปกครองและสังคมไทย การปฏิรูปการเรียนรูจะเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของ มีสวนรวมใน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545)  เปนการเปดแนวทางใหมๆ ใหแกครู  พอแม  ชุมชน  มีอิสระในการเลี้ยงดู       
ใหการศึกษาจัดหลักสูตรและการบริหารจัดการ ใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูที่กลมกลืนกับทองถ่ิน

5. ปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับกฎหมาย   การปฏิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545)  
จึงเปนภารกิจที่มีกฎหมายรองรับ ครูอาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของตองถือปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเจตนารมณของกฎหมาย ไมใชแผนนโยบายหรือแผนงานที่ใครจะทําก็ไดหรือไมทําก็ได  หรือ
เปลี่ยนแปลงไดตามใจชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนอดีตที่ผานมา

กลาวโดยสรุป การปฏิรูปการเรียนรู  คือการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของผูเรียน
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เปนศูนยกลางของการเรียนรู  และครูตองจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ  ความแตกตางของผูเรียน  มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาตามความเหมาะสมเพื่อมุง
ผลใหผูเรียนเปนคนดี  คนเกง  และดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข
      5.2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสาํคัญที่สุด

             แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูที่ใหผูเรียนสําคัญที่สุดมิใชเร่ืองใหม ไดมีการใชแนว
คิดนี้สืบตอกันมาอยางกวางขวางในสังคมไทย

พระธรรมปฎก(2542) กลาววา การเรยีนรูตามแนวพทุธธรรมเนน “คน” เปนศนูยกลาง
กระบวนการเรยีนรูจงึจะเปนกระบวนการพฒันา “คน” ทัง้ในลกัษณะทีเ่ปนปจเจกชน (คอืคนแตละคน)
และการพฒันา  “กลุมคน”  ใหอยูรวมกนัไดอยางสันต ิ เมือ่  “คน”  มคีวามสาํคญัทีสุ่ดของการเรียนรู
วิธีการฝกอบรมจึงเปนการพัฒนาทุกองคประกอบของความเปน  “คน”
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การเรียนรูตามวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิม  มีลักษณะเปนการสั่งสอนรายบุคคล  เมื่ออยูใน
ครอบครัว  พอแมสอนลูกชายใหขยันอานออกเขียนได  สอนลูกหญิงใหทํางานบานเรือน  รูจัก
รักนวลสงวนตัวเมื่อเติบโตข้ึนผูชายไดบวชเรียนกับพระที่วัด  ไดฝกงานอาชีพ  การทํามาหากิน
สวนผูหญิงฝกคุณสมบัติของกุลสตรีและฝกงานอาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ไดดําเนินการรวบรวมแนวคิด
ทางทฤษฎี การเรียนรู  และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู  ดังนี้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามความสามารถทั้งดานความรู  จิตใจ  อารมณและทักษะตางๆ

2) ลดการถายทอดเนือ้หาวชิาลง ผูเรียนกบัผูสอน มบีทบาทรวมกนัใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงที่เปนประโยชน และ
สัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย

3) กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
ครูทําหนาที่เตรียมการ  จัดสิ่งเรา  ใหคําปรึกษาวางแนวกิจกรรม  และประเมินผล

5.3 ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสาํคัญที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกลาวถึงความหมายถึง

ของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดไววา  หมายถึง  การกําหนดจุดหมาย  สาระ  กิจกรรม
แหลงเรียนรู  ส่ือการเรียน  และการวัดประเมินผล  ที่มุงพัฒนา  “คน”  และ  “ชีวิต”  ใหเกิด
ประสบการณการเรยีนรูเตม็ตามความสามารถ สอดคลองกับความถนดั  ความสนใจ  และความตองการ
ของผูเรียน

  กิจกรรมการเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัส
และสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษย  ธรรมชาติ  และเทคโนโลยี  ผูเรียนไดคนควา
ทดลองฝกปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรูจนคนพบสาระสําคัญของบทเรียน  ไดฝกวิธีคิด  วิเคราะห
สรางสรรคจินตนาการ  และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผล

  ครูมีบทบาทปลุกเราและเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรม  ใหคนพบคําตอบและแกปญหา
ดวยตนเอง  รวมทัง้การรวมทาํงานเปนกลุม  จดักจิกรรมปลกูฝงคณุธรรม  ความมวีนิยั  รับผดิชอบใน
การทาํงาน ผูเรียนมโีอกาสฝกการประเมนิและปรับปรงุตนเอง ยอมรบัผูอ่ืน สรางจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองดี

 การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา เกิดขึ้นไดในหลายระดับทั้งในตัวผูเรียน ในหองเรียน
และนอกเหนือไปจากหองเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม

ระดบัผูเรียน  เปนกระบวนการเรยีนรูทีผู่เรียนมสีวนรวมในการกาํหนดจดุมุงหมาย  กิจกรรม
และวิธกีารเรียนรู ไดคิดเองปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง  รวมทั้งรวมประเมินผลการพัฒนา
การเรียนรูตามศักยภาพ  ความตองการ  ความสนใจ   และความถนัดของแตละคน
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 ระดับหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และ
สรางความรูดวยตนเองในเรือ่งทีส่อดคลองกับการดาํรงชวีติ จากแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย   มีสวนรวม
ในการกาํหนดจดุมุงหมาย  กิจกรรม  และวธิกีารเรยีนรู  สามารถเรียนรูรวมกบัผูอ่ืนอยางมคีวามสขุ
มีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู  ครูเปนผูวางแผนขั้นตน   ทั้งเนื้อหาและวิธีการ
แกผูเรียน จดับรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  และชวยชีแ้นะแนวทางการแสวงหาความรูทีถู่กตอง ใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคล

  การจัดกระบวนการเรียนรูระดับหองเรียนนี้  ผูที่มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู
นอกจากครแูละผูเรียนแลว ผูทีม่บีทบาทสนบัสนนุสาํคญั คอื ผูบรหิารโรงเรยีน บคุลากรสนบัสนนุ
การสอน  ตลอดจนการจัดหาส่ือการเรียนการสอน  การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมรอบๆ
ตัวผูเรียน

  ระดับนอกเหนือหองเรียน  เปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงศักยภาพและความตองการของผูเรียน
ใหผูเรียนมโีอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย  ทีส่อดคลองกับการดาํรงชวีติในครอบครัว
ชุมชนและทองถ่ิน  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกข้ันตอน

 ระดบันอกเหนอืหองเรยีนนี ้  นอกจากผูเรียนมสีวนรวมใน  2  ระดบั  ทีก่ลาวแลว  ยังรวมถึง
ฝายนโยบาย  ผูบริหาร  พอแมผูปกครอง  ชุมชน  และฝายสนับสนุนอื่นๆ

 5.4 ปจจัยสาํคัญในการสนับสนุน  กระบวนการเรียนรู

5.4.1 กระบวนการเรียนรูที่เกิดไดดี  ถาผูเรียนมีโอกาสคิด  ทํา  สรางสรรค  โดยที่
ครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู  จัดสื่อ  และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน

5.4.2 คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ในดานความสามารถทางสติปญญา
อารมณ  สังคม  ความพรอมของรางกาย  และจิตใจ  และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง

       5.4.3 สาระการเรยีนรูมคีวามสมดลุเหมาะสมกบัวยั  ความถนดั  ความสนใจของผูเรียน
และความคาดหวังของสังคม  ทั้งนี้ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการ  จะตองทําใหผูเรียนมี
ความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดี  และมีความสุขในการเรียน

5.4.4 แหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ ที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควา
หาความรู  ตามความถนัด  ความสนใจ

5.4.5 ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู ระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรที่ชวยเกื้อกูล หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู  คือ  แลกเปล่ียนเรียนรู
ถักทอความคิด  พิชิตปญหารวมกัน
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5.4.6 ศษิยมคีวามศรทัธาตอครผููสอน สาระทีเ่รียนรวมทัง้กระบวนการทีจ่ะกอใหเกิด
การเรียนรู  ผูเรียนใฝรู  มีใจรักที่จะเรียนรู  ทั้งนี้  ครูจะตองมีความเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถ
เรียนรูได  และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน

5.4.7 สาระและกระบวนการเรียนรูเช่ือมโยงกับเหตุการณ และส่ิงแวดลอมรอบตัว
ของผูเรียน  จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง

5.4.8 กระบวนการเรียนรู  มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ เชน  ชุมชน  ครอบครัว
องคกรตางๆ เพ่ือสรางความสัมพันธ และรวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และไดรับประโยชน
จากการเรียนรูสูงสุด

 เพ่ือใหสถานศึกษาและครูผูสอนไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ไดสอดคลองกับ
มาตรา  24  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545) เอกสารนี้จึงเสนอตัวอยางการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสาํคัญที่สุดพอสังเขป
ทัง้นีม้ไิดหมายความวา การจดักระบวนการเรยีนรูจะตองทาํตามลาํดบัทีก่ลาวตอไปนีเ้สมอไป ผูสอน
ควรนําไปพิจารณาเพื่อเปนทางเลือกหนึ่ง ตอจากนั้นเชื่อวาจะสามารถพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ
ดวยตนเองอยางแนนอน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545)
       กลาวโดยสรุป การปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนนใหทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา  การเรียนรู  จะตองรวมมือกับครอบครัวและชุมชน  รวมทั้ง
ผูเรียน เพ่ือปฏิรูปวัฒนธรรมการเรียนรูใหเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการปรับเปลี่ยน
มุมมองที่มีตอผูเรียน  จากเดิม    ที่ละเลยไมใหความสําคัญ  มาเปนมองผูเรียนวาเปนบุคคลที่
สําคัญที่สุด และตามความตองการของผูเรียน  ครู   พอแม   ผูปกครอง และนโยบายของรัฐ  การ
ปฏิรูปการเรียนรูจะเปดโอกาสให       สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการบริหารจัดการ  ใหเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูที่กลมกลืนกับทองถ่ิน

6.  มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ  ไดพัฒนามาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน  เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมนิภายนอก  และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถาน
ศกึษามุงพัฒนาการจดัการศกึษาใหมคีณุภาพตามมาตรฐานตางๆเพ่ิมขึน้  เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย
ตามทีกํ่าหนดไวในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542   ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัใิน
หลักการ  ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่ 4  มกราคม  2543  จาํนวนทัง้หมด  27  มาตรฐาน  91  ตวับงช้ี
แบงออกเปน  3 ดาน  คอื  มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานดานกระบวนการ  และมาตรฐานดานปจจยั
(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ , 2544)  โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรฐานดานผูเรียน
ดงัตอไปนี้
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6.1 มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที ่ 1  ผูเรียนมคีณุธรรม  จรยิธรรม  และคานยิมทีพึ่งประสงค
มาตรฐานที ่ 2 ผูเรียนเปนสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั  ชุมชน  สังคม  และปฏิบตัติน

ตามระบอบประชาธปิไตย
มาตรฐานที ่ 3 ผูเรียนมจีติสาํนกึทีเ่ห็นแกประโยชนสวนรวม  อนรัุกษและพฒันา

ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คดิสงัเคราะห มวีจิารณญาณ
มคีวามคดิสรางสรรค  คดิไตรตรอง  และมีวสัิยทศัน

มาตรฐานที ่ 5 ผูเรียนมคีวามรูและทกัษะท่ีจาํเปนตามหลกัสูตร
มาตรฐานที ่6 ผูเรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรยีนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง
มาตรฐานที ่ 7 ผูเรียนเหน็คณุคาและภมูใิจในภมูปิญญาไทย  ศลิป  และวัฒนธรรม

ทีด่งีามของไทย
มาตรฐานที ่ 8 ผูเรียนรูจกัตนเอง  พ่ึงตนเองได  มบีคุลกิทีด่ี
มาตรฐานที ่ 9 ผูเรียนมทีกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานรวมกบั

ผูอ่ืนได  และมเีจตคตทิีด่ตีออาชีพสุจรติ
มาตรฐานที ่10 ผูเรียนมสุีขนสัิย  สุขภาพกาย  และสขุภาพจติทีด่ี
มาตรฐานที ่11 ผูเรียนปราศจากสิง่เสพยตดิใหโทษและสิง่มอมเมา
มาตรฐานที ่12 ผูเรียนมสุีนทรยีภาพและลกัษณะนสัิยดานศลิปะ  ดนตร ี และกฬีา

6.2  มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที ่ 13 สถานศกึษามกีารจดัองคกรโครงสรางและการบรหิารงานอยางเปน

ระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลเุปาหมายการศกึษา
มาตรฐานที ่14 สถานศกึษาสงเสรมิความสมัพนัธและความรวมมอืกับชมุชนในการ

พัฒนาการศกึษา
มาตรฐานที ่15  สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนรู สงเสริม

สุขภาพอนามยั  และความปลอดภยัของผูเรียน
มาตรฐานที ่ 16  สถานศกึษาสงเสรมิและพฒันาบคุลากรและคร ู ตามความจาํเปน

และเหมาะสมอยางสม่าํเสมอ
มาตรฐานที ่17  สถานศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนสอดคลองกับหลกัสูตร   

ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน
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มาตรฐานที ่ 18  สถานศกึษาจดักจิกรรมและการเรยีนการสอน  โดยเนนผูเรียน
เปนสาํคญั

6.3  มาตรฐานดานปจจยั
 มาตรฐานที ่ 19  ผูบรหิารมคีณุธรรม  จรยิธรรม  เปนแบบอยางทีด่ี
 มาตรฐานที ่ 20  ผูบรหิารมภีาวะผูนาํและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ
 มาตรฐานที ่ 21  ครมูวีญิญาณความเปนคร ู มคีณุธรรม  จรยิธรรม
 มาตรฐานที ่ 22  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ

และเนนผูเรียนเปนสาํคญั

 มาตรฐานที ่ 23  ครมูคีวามสามารถในการแสวงหาความรู  คดิวเิคราะห  และ
สรางองคความรู  เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน

มาตรฐานที ่ 24  ครมูคีณุวฒุ/ิความรู  ความสามารถ  ตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ และ
มคีรเูพียงพอ

มาตรฐานที ่ 25  สถานศกึษามหีลักสูตรทีเ่หมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน  มส่ืีอ
การเรยีนการสอนทีเ่อ้ือตอการเรยีนรู

  มาตรฐานที ่ 26  สถานศกึษามอีาคารสถานที ่ และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตามเกณฑ

  มาตรฐานที ่27  ชุมชน/ผูปกครองมศีกัยภาพในการสนบัสนนุการจดัและ
การพฒันาการศกึษา

7.  โรงเรียนที่มีประสทิธิผล  (School   Effectiveness)

7.1  ความหมายของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  หมายถึง  โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการศึกษาได
บรรลุตามความมุงหมาย ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่
กําหนดไววา  สถานศกึษาตองจดักระบวนการเรยีนรูทีมุ่งเนน  การฝกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ
การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรู  มาใชปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน และ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝง
คณุธรรม  คานยิมทีด่งีามและคณุลักษณะอนัพงึประสงคไวในทกุกลุมสาระการเรยีนรู  อํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูและมีความรอบรูรวมทัง้สามารถใชการวจิยัเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
เรียนรู  โดยคํานึงความแตกตางของผูเรียน  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
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กลาวโดยสรุป  โรงเรียนที่มีประสิทธิผล เปนโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนทุกคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

โรงเรยีนเปนสถาบนัหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัและมคีวามจาํเปนตอการดาํรงชีวติในปจจบุนั
เพราะโรงเรยีนเปนแหลงทีส่รางใหเดก็รูจกัตวัเอง  รูจกัสังคม  รูจกัการดาํรงชพีอยูในสงัคม  รูจกั
การคดิการแกปญหา  ตลอดจนการสรางใหเปนคนทีส่มบรูณและเปนพลเมอืงด ี  มคีณุภาพของชาติ
ฉะนัน้โรงเรยีนจะตองมบีทบาทและจดัการเรยีนการสอน  ตลอดจนประสบการณและส่ิงแวดลอม
ที่เด็กสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได  โรงเรียนที่ดีจะพิจารณาไดจากองคประกอบที่สําคัญ
ไดแก   บุคลากร  เชน  ผูบริหาร  ครู  และ ภารโรง  การจัดโครงสรางการบรหิารงาน
ในโรงเรยีน การจดัการเรยีนการสอน สภาพของโรงเรยีนดานเทคโนโลยแีละอืน่ๆ
ไดมนีกัวชิาการการศึกษาหลายทานใหทัศนะ  เก่ียวกับลักษณะโรงเรียนประถมศึกษาท่ีดี  ซึ่งใน
เร่ืองนี้ สุรัฐ  ศิลปอนันต  (2536) ไดแปลบทความที่ช่ือวา  “โรงเรียนที่ดีที่สุดของอเมริกา”
สรุปไดดังนี้

ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดจัดใหมีโครงการโรงเรียนยอดเยี่ยมแหงอเมริกา  ซึ่งมี
โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด 177 โรงเรียน ไดรับเกียรติใหเปนโรงเรียนเกียรติยศในโครงการดัง
กลาว โรงเรียนทั้ง 177 โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่มีหลายขนาดตั้งแต ขนาดใหญ ขนาดกลาง  และ
ขนาดเล็ก  ตั้งอยูในใจกลางเมืองและชานเมือง  และเปนโรงเรียนประเภทยากจนจนถึงรํ่ารวย
โครงการดังกลาวเปนการปฏิรูปโปรแกรมสงเสริมการเรียนโดยการหาลูทางหลาย ๆ  รูปแบบ
เพ่ือที่จะสนองความจําเปนพื้นฐานใหกับนักเรียน  โครงการนี้กําหนดขึ้นมาภายใต  สมมติฐานที่วา
ประสบการณในโรงเรียนชวงแรก ๆ  ของเด็กจะเปนตัวกําหนดพื้นฐานการเรียนไปตลอดชีวิต     
รูปแบบที่ทดลองทํา   ไดแก

1) เลิกเรียนแบบทองจํา โดย  การใหนักเรียนชั้นประถม  2  วิจารณหนังสือ
และให ช้ันประถม  6  วิเคราะหรายการโทรทัศน  เปนตน

2) เลิกแยกเด็ก  โดยการคละเด็กที่มีความสามารถตาง ๆ  กันไวในหองเดียวกัน
เพ่ือชวยใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีข้ึน  เด็กที่เกง  (อัจฉริยะ)   ก็อาจชวยเพื่อนในชั้นไดอีกทาง
หนึ่งดวย

3) ขยายวันเปดเรียนมากขึ้น  จากเดิมที่เคยเปดปละ  178  วัน  เพ่ิมเปน   210
วัน โดยเลิกปดภาคฤดูรอนที่ใชระยะเวลานาน แลวเปลี่ยนเปนปดระหวางภาคในระยะสั้น ๆ

4) ชวยเด็กยากจนในเมือง  โดยใชปรัชญา  “เธอทําได”  (you  can  success)
เพ่ือชวยเด็กดอยโอกาสที่มีความกดดันทางเศรษฐกิจ  และสังคม  มีโรงเรียนในโครงการนี้
ประมาณ  250  โรงเรียน  ถือวาเปนแนวปฏิบัติที่พยายามสรางความรวมมือ  ระหวางผูปกครอง
ครู  และนักเรียนสังคมสงเคราะห
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จากโครงการดงักลาว  ทาํใหสามารถหาคณุลักษณะทีเ่ปนจดุรวมของโรงเรยีนทีไ่ดรับ
รางวลัชนะเลศิยอดเยี่ยมในอเมริกา  ซึ่งมี  9  ประการ  ดังนี้

1) ผูปกครองหวงใย  ไดแก  มีการจัดใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการศึกษา
ของเด็กในการสรางสรรค  โดยกวารอยละ 90  อาสาสมัครเขามาชวยงานตาง ๆ  ของโรงเรียน
และโรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูปกครองเขาไปในโรงเรยีนเพ่ือเรียนคณติศาสตร   ภาษาองักฤษ
แบบปฏบิตักิาร  โดยมจีดุประสงคเพ่ือนาํไปกวดขันลูกที่บานได

2) ครูใหญผูกพัน  โดยคุณลักษณะสวนตัวของผูที่เปนผูบริหารโรงเรียนจะเปน
คนที่มุงมั่น  ผูกพัน   และหวงใยเด็ก  ตลอดจนอุทิศตนใหเด็กมากกวาภาระหนาที่ที่เปนอยู     
บางคนจะไปแนะนําตนเอง  และเยี่ยมผูปกครองทุกบาน  บางคนนั่งรับประทานอาหารกลางวันกับ
นักเรียนวันละคน  เมื่อครบสิ้นปการศึกษา  ครูใหญนั้นก็สามารถพดูคุยกับนักเรียนไดครบทุกคน

3) ครหูลอเล้ียง   ไดแก  การทีค่รทูุมเทอยางเตม็ที ่  เพ่ือใหนกัเรียนแตละคนเรียนได
เตม็ศกัยภาพของคน  บางโรงเรยีนนกัเรียนจะไดรับการดแูลจากครอูยางใกลชิด  โดยครคูนเดยีวจะ
สอนตามนกัเรียน  2 – 3 ปติดตอกัน  บางโรงเรียนจะมีครูรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อชวยวิเคราะหตัว
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนและอารมณ  โดยมี  “ครูผูดูแล”   เปนผูจัดกิจกรรมใหกําลังใจเปน
ประจําทุกวัน

4)  เนนการเขียน  ไดแก  มีการสงเสริมการเรียนภาษาทั้งองครวม  ไดแก  การ
เนนทักษะการเขียน  ทักษะการพูด เชน  มีการเขียนจดหมายถึงครู  และเพ่ือนโดยใชระบบ
ไปรษณียในโรงเรียนและจัดทําหนังสือพิมพของโรงเรียน  เปนตน

5)  เรียนจากประสบการณตรง  ไดแกการจัดกิจกรรมเดินปา  เรียนจากหอง
ปฏิบัติการตางๆ  จากสิ่งแวดลอมชุมชนจําลอง   การทําสวนครัว  แลวนําไปเขียนในหนังสือพิมพ
ของโรงเรียน  ตลอดจนการไปดูการพิจารณาคดีในศาล   แลวเชิญผูพิพากษามาตัดสินคดี
(สมมติ)   ที่โรงเรียน  เปนตน

6)  ใชเทคโนโลยทีีเ่อ้ือตอการเรยีนรู ไดแก การใหนกัเรียนผลติ รายการโทรทัศน
วงจรปดทกุๆ  เชา  และการใชคอมพวิเตอรผสานการเรยีนรูในระดบัเดก็ประถม  1  นอกจากนีโ้รงเรยีน
บางแหงมกีารใหยืมคอมพิวเตอรกลับบาน   เหมือนยืมหนังสือจากหองสมุด

7)  ประเมินผลหลายวิธี  ไดแก   การใชวิธีใหนักเรียนรายงานโดยการนําเสนอ
ดวยปากเปลา  ทําโครงการเปนกลุม  ตลอดจนการใหเขียนบทความลงหนังสือพิมพ

8) ส่ิงแวดลอมสงเสริมการเรียน  ไดแก  การจัดหลักสูตรเรงรัดใหเรียน  เพ่ือให
นักเรียนเปนเด็กอัจฉรยิะ   โรงเรียนบางแหงใหนักเรียนเรียนโดยใชเครื่องมือเลเซอรดิสกในวิชา
วิทยาศาสตร  มีการใหรางวัลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกประเภท  แลวเชิดชูยกยองโดยติด
ประกาศ  จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ   และมีจดหมายชมเชยถึงที่บาน  เปนตน
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9) กอดคอกับชุมชน  ไดแก  มีการจัดใหตํารวจ  และพนักงานดับเพลิง  มาพบ
กับนักเรียนหรอืการเชญิผูนาํทางธรุกจิ  นกัเรียน  อาจารยมหาวทิยาลยั และศลิปน  มาเสนอเรือ่ง
ราวตางๆ  มกีารนาํนกัเรียนไปทศันศกึษา  เย่ียมชมสาํนกังานและโรงงานตางๆ  หรือไมก็ไปชมการ
แสดงดนตร ี และกิจกรรมทางวฒันธรรม ตาง ๆ  เปนตน
      7.3 แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

  ศาสตราจารย  นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  (2545)  ไดกลาวถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ดังนี้

  การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลใชหลักคิดแบบวิเคราะห (Systems analysis)
ซึ่งระบบมีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบคือ “input”  “process” และ “output” input
คือ  ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่เอามาบริหารโรงเรียน  process  คือ  กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียน  output  คือผลลัพธ  ซึ่งตองมีการประเมินผลการบริหารโรงเรียนทุกป  สวนตัวบงช้ีหรือ
เครื่องช้ีก็อยูที่พวกเราสรางข้ึนมา  เชน  เครื่องช้ีวัดเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดของหอง
น้ําสําหรับนักเรียน เครื่องช้ีวัดที่สรางข้ึน ตองวัดในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาด การ
บริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามแนวดังกลาว จึงสรุปแนวคิดดังภาพที่  1 ตอไปนี้

การบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิผล

ปจจัยนําเขา  (ทรัพยากร)
1.  ผูบริหาร
2.  ทรัพยากรบุคคล
3.  ทรัพยากรอื่น

กระบวนการ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

ผลลัพธ
การประเมินผลการบริหารจัดการ

ภาพที่ 1  แสดงแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
  แบบวิเคราะหระบบ  (Systems analysis)
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การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลดังกลาว ตองมีการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทุกป  เพ่ือผูบริหารและผูมีสวนรวมไดรวมกันวิเคราะหวา  โรงเรียนมีผลบริหารจัด
การดีในดานใด  เพราะเหตุใด  หรือตองปรับปรุงแกไขดานใด  เพราะเหตุใด  แลวนําผลลัพธจาก
การประเมินการบริหารจัดการไปใชประโยชนในการพัฒนาโรงเรียนตอไป

ในดานการศึกษา  การเรียนการสอนกับการพัฒนานักเรียน  ใชวิธีคิดเชนเดียวกันวา  เรา
จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน  และพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป  ใชหลักการเดียวกันคือ
วิเคราะหระบบ  แตระบบนี้ตางจากระบบการบริหารจัดการ  เพราะเปนระบบการบริหารตามหลัก
สูตรการเรียนการสอน  ดังแสดงใน  ภาพที่ 2 ตอไปนี้
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การจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

ปจจัยนําเขา  (ทรัพยากร)
1. ครู
2. หลักสูตร-รายวิชา
3. นักเรียนรับเขา
4. เทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนการสอน

กระบวนการ
1. การเรียนการสอน
2. กิจกรรมพัฒนานักเรียน

ผลผลิต
การวัดและประเมินผลผูเรียน

ภาพที่ 2  แสดงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แบบวิเคราะหระบบ
            (Systems  analysis) 

จากภาพที่  2  แสดงใหเห็นวา ปจจัยนําเขาไดแก  ปจจัยเกี่ยวกับครู  หลักสูตรและราย
วิชาที่จะเรียนรู  ปจจัยเกี่ยวกับนักเรียนและอุปกรณ  และเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอน เมื่อ
ทบทวนดานปจจัยนําเขาแลว  ก็จะออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือใหเกิดผลผลิตตามที่ตองการ  โดยมีการวัดและประเมินผลผูเรียน  เพ่ือพิจารณาวาปจจัยนํา
เขามีอะไรบกพรอง หรือพิจารณาวากระบวนการจัดการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีขอบกพรองอะไรบาง  เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษา
ตอไป
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7.4  ลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

       Blase and  Kirby  (1999 ; อางถึงใน อารีย  สัณหฉวี, 2545) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา  ผูบริหารโรงเรียนที่เปดเผยและมีประสิทธิภาพ ใชยุทธวิธี
และพฤติกรรมดังตอไปนี้

1) กลาวชมเชย แสดงความชื่นชมผลงานของครู
2) ส่ือสารใหครูและนักเรียนรูถึงความคาดหวังที่ครูใหญตองการใหครู

และนักเรียนปฏิบัติ
3) ใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน
4) ใหครูมีเสรีภาพในการทดลองใชวิธีการสอนใหม ๆ
5) สนับสนุนสงเสริมครู โดยการจัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณประกอบการสอน

ใหเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม   และชวยเหลือครูในเรื่องปญหาวินัยของนักเรียน
6) แนะนาํหรือสะกดิเบา ๆ ใหครพิูจารณาหาทางเลอืกใหม ๆ ในการสอน การใชส่ือ

และชวยแกปญหาระเบียบวินัยของนักเรียน
7) ใชอํานาจจากตําแหนงหนาที่อยางเหมาะสม
8) ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีตลอดเวลา

กลาวโดยสรุป  โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  คือ  โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพอยางเปนระบบ  ดังนี้

    1. ดานปจจัยนําเขาที่สมบูรณ  ทั้งดานผูบริหาร  บุคลากรอื่น  และทรัพยากร
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

2. ดานกระบวนการ  ซึ่งมี  3  กระบวนการ  คือ  กระบวนการบริหารจัดการ
ศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล

3. ดานผลผลิต  คือ  ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐาน  เปนคนดี  คนเกง  และ
สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข

8.  การพัฒนาโรงเรียนในฐานะที่เปนระบบทางสังคมตามกรอบแนวคิดของOwens 

การจดัองคกรทางการบริหารของโรงเรยีนมพัีฒนาการมาเปนลาํดบัซึง่ Owens (1995) ไดเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับองคกรทางการศึกษา  2  มุมมอง  คือ

1.  มมุมองแบบราชการ  ซึง่เนนสายการบงัคบับญัชา  กฎระเบยีบ  มาตรฐานและ
การควบคมุ  อํานาจหนาที่  การสื่อสารแนวตั้ง  การวางแผนที่แนนอน  ฯลฯ   ซึ่งการมองแบบนี้
มองโรงเรียนเปนระบบปดทีเ่ปนบรกิารของรฐัทีจ่ดัใหกับประชาชน  ซึง่เปนการมองทีเ่ห็นโรงเรยีน
เปนของราชการที่แยกตางหากจากสภาพแวดลอมทางสังคมรัฐจึงมีอํานาจโดยชอบธรรมที่จะ   
บริหาร จัดการกับโรงเรียนอยางไรก็ได

2.  มุมมองในฐานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ซึ่งการมองแบบนี้มอง
โรงเรียนเปนระบบเปด  (Open  System)  การมองในรูปแบบนี้จะมองโรงเรียนในฐานะที่เปน
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องคประกอบหนึ่งในหลายๆ องคประกอบทีป่ระกอบกนัขึน้เปนระบบสงัคม (Social  System) ทีถื่อ
เปนระบบเปด การทีอ่งคประกอบของสงัคมมกีารเกาะเกีย่วกันอยู   การเปลี่ยนแปลงองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งก็จะสงผลถึงองคประกอบอื่น ๆ อยางหลีกเล่ียงไมได การบริหารจัดการที่จะ
กระทาํกับโรงเรยีน จงึไมสามารถทาํไดโดยลาํพังเฉพาะภายในโรงเรยีนการบรหิารโรงเรยีนจะตอง
คํานึงถึงองคประกอบทางสงัคมอื่นๆ ดวย

การมองโรงเรยีนในฐานะเปนสวนหนึง่ในระบบสงัคมนัน้ สอดคลองกับ ถวลิ มาตรเลีย่ม                
(2544)  ซึ่งไดเสนอแนะมุมมองวาระบบโครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศนาจะประกอบดวย
โครงสรางหลัก  4  โครงสรางคือ ระบบการศึกษา  ระบบการเมืองการปกครอง   ระบบเศรษฐกิจ
ระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแตละระบบจะมีความสัมพันธกันดังภาพที่  3  ตอไปนี้

ระบบการเมืองและการปกครอง
(Political System)

ระบบเศรษฐกิจ
(Economic System)

ระบบสังคมและ วัฒน ธรรม
(Social and Culture System)

ระบบการศึกษา
(Educational System)

ภาพที ่ 3  แสดงความสมัพนัธของระบบการศกึษา ระบบการเมอืง ระบบเศรษฐกจิ ระบบสงัคม
   และวฒันธรรม

หากเรามองภาพของโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมไดมีนักบริหารหลายทานได
จําแนกองคประกอบของระบบโรงเรียนไดหลายแบบ  ดังนี้

Bartol  and other (1998)  ไดจําแนกเปน  4  องคประกอบคือ  ดานเทคโนโลยี   
ดานคน   ดานวัฒนธรรม  และดานโครงสราง

Bedeiam   and  Zammut (1991)  ไดจาํแนกออกเปน    ดานโครงสราง            ดานเทคโนโลยี
ดานคน   และดานงาน
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Griffin (1993)  ไดจาํแนกเปนดานโครงสรางและการออกแบบ   ดานเทคโนโลยี  ดานคน
และดานยุทธศาสตร

Owens (2001)  ไดจาํแนกออกเปน  4  ดาน  คอื  ดานโครงสราง   ดานบุคลากร  ดาน
เทคโนโลยี  และดานงาน   ซึ่งผูวิจัยไดใชแนวความคิดของโอเวนสเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี้
ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่  4  ตอไปนี้

ระบบยอยดานคน
เชน ทักษะ สถานะ
ภาพ คานิยม ภาวะผู
นําความรูสึก การป
ปฏิบัติงาน

ระบบยอยดานโครงสราง
เชน อํานาจหนาท่ี การตัด
สินใจ การควบคุม การวาง
แผน กฎ กลุมงาน การส่ือ
สาร

ระบบยอยดานงาน 
เชน การสอน การ
นิเทศ การบริหาร 
การบริการ การแนะ
แนว

ระบบยอยดานเทคโนโลยี
เชนวัสดุ อุปกรณ ตาราง
เรียน หลักสูตร ความรู

การบรรลุ

จุดมุงหมาย

สภาพแวดลอม
ภายนอก

สภาพแวดลอม
ภายนอก

สภาพแวดลอม
ภายนอก

ภาพที่ 4 แสดงสภาพของโรงเรียนในฐานะที่เปนระบบของสังคม
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                 จากภาพดังกลาวสามารถนํามาเสนอในรูปแบบของทฤษฎีระบบไดดังนี้

Input

จากสังคม

กระบวนการทางการศึกษา Output  ไปสูสังคม

ความรู
คานิยม
จุดมุงหมาย
งบประมาณ

ดานโครงสราง  (เชน ระดับชั้นหองเรียน
ระดับโรงเรียน แผนกงาน สายการบังคับ
บัญชาในโรงเรียน  เปนตน)
ดานคน  (ครู อาจารยแนะแนว อาจารย
ผูปกครอง ครูนิเทศ ครูพยาบาล เปนตน)
ดานเทคโนโลยี  (เชน ส่ิงกอสราง หลักสูตร
หองสมุด วัสดุอุปกรณ เครื่องโสตทัศนูปกรณ
เปนตน)
ดานงาน  (เชน การสอน การบริการอาหาร
การบริหารการทดสอบ การบัญชี การเปนที่
ปรึกษา และโครงการพิเศษ)

บุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองและ
สังคมไดเนื่องจากไดรับการพัฒนา:
-  สติปญญาและทักษะ
-  ความมีเหตุผลและ
    ความสามารถในการวิเคราะห
-  คานิยม ทัศนคติ และแรงจูงใจ
-  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และ
    นวัตกรรม
-  ทักษะการสื่อสาร
-  วัฒนธรรมและความเขาใจโลก
-  ความรับผิดชอบตอสังคม

จากการจําแนกองคประกอบของโรงเรียนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบสังคมตามแนว
ความคิดของโอเวนสดั่งที่กลาวมานี้เราจะเห็นวาเปนมุมมองที่สอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาที่
ปรากฏอยูในหลายสวนของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2544ซึง่มองโรงเรยีนในฐานะที ่  เปนองคประกอบหนึง่
ของสงัคมการบรหิารจดัการโรงเรยีนจงึตองอาศยัความรวมมอืหรือการมสีวนรวมอยางแข็งขัน (Active
Participation)  ของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders ) กับโรงเรียน

9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

9.1 งานวิจัยในประเทศ

สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียนในประเทศไทยนั้น ปรากฏวา
สวนใหญศกึษาเฉพาะตวัแปรบางตวัทีส่งผลตอความสาํเร็จของโรงเรยีนเนือ่งจากคาํวา“ประสทิธผิล            
โรงเรียน”  (school  effectiveness) ยังไมแพรหลายในวงการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ซึ่ง
หนวยงานที่เก่ียวของดานการวางแผนและนโยบายในระดบัชาต ิ ไดพยายามศกึษาคนควาเร่ือยมา
แตงานวจิยัสวนใหญศกึษาในภาพรวมทีเ่ก่ียวกบัคณุภาพของโรงเรยีน  ไดแก
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ทศินา  แขมมณ ีและคณะ (2547) ไดวจิยัเรือ่งการวจิยัและพฒันารูปแบบการปฏรูิป
การเรยีนรูทัง้โรงเรียน  เมือ่ส้ินสดุโครงการมโีรงเรยีนทีม่รีะดบัการพฒันาดแีละดมีาก  รอยละ 55.6
ระดบัการพฒันาปานกลาง รอยละ 42.7  และระดบัการพฒันานอย  รอยละ 2.2  และเมือ่ศกึษาถงึการ
เปลีย่นแปลงระดบัการพฒันาการปฏิรูปการเรยีนรูทัง้โรงเรยีน พบวา  มโีรงเรยีนรอยละ 71.2  ทีม่รีะดบั
การพฒันาทีย่ั่งยืนและกาวหนา รอยละ 28.8  ทียั่งไมมคีวามยัง่ยืนในการพฒันา  เมือ่ใชผลการเรยีนรู
และคณุลักษณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6  ในการแสดงระดบัการปฏรูิปการเรยีนรูทัง้โรงเรียน
พบวา โรงเรยีนสวนใหญมรีะดบัการปฏรูิปการเรยีนรูทัง้โรงเรียน  อยูในระดบัดมีาก  2  ดาน  ไดแก
ความรูวชิาการและทกัษะการคดิและเมือ่ใชผลการเรยีนรูและพฤตกิรรมของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาป
ที ่3  ในการแสดงระดบัการปฏรูิปการเรยีนรูทัง้โรงเรียน  พบวา  โรงเรยีนสวนใหญมรีะดบัการปฏรูิปการ
เรียนรูทัง้โรงเรยีนอยูในระดบัดทีกุดาน  ไดแก  ดานความรูวชิาการ  ทกัษะการคดิ  ทกัษะการแสวงหา
ความรูและทกัษะการทาํงาน  ลักษณะความเปนพลเมอืงด ีและความสามารถทางการคดิเชงิสังคม  โดย
สรุปผลการวจิยัชีใ้หเห็นวา  การปฏรูิปการเรยีนรูทัง้โรงเรยีนดวยการวจิยัและพฒันา  มคีวามเปนไปไดสูง
เมือ่มกีารรวมพลงักันจากทกุฝายทีเ่ก่ียวของ  ทัง้ภายในและนอกโรงเรยีน

สุรชยั  ถาไชยลา  (2547)  ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง  การพฒันาการมสีวนรวมของชมุชน
ในการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา  โรงเรียนบานหนองแฮ  อําเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เปนตัวเงิน  ชุมชนใหการสนับสนุนเปน
อยางดี  สําหรับการระดมทรัพยากรที่ไมเปนตัวเงิน  ชุมชนใหการสนับสนุนและมีสวนรวมมาก คือ
วัสดุ  ครุภัณฑ  และการจัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน

พัชราภรณ  กล่ินจนัทร (2547) ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาการดาํเนนิงาน
วางแผนงบประมาณของโรงเรยีนอุมเหมาประชาสรรค อําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ผลการวิจัย
พบวา สภาพการดาํเนนิงานกอนการพฒันา ครแูละบคุลากรขาดความรู ความเขาใจในการดาํเนนิงาน
ไมสามารถปฏบิตังิานตามแผนไดหลังการพฒันา  โดยการอบรมเชงิปฏิบตักิารและการนเิทศ  ทาํใหครู
และบุคลากร  มีความรู  ความเขาใจและสามารถปฏบิัติงานวางแผนงบประมาณ  โดยการศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน มกีารประเมนิสภาพ การจดัวางทศิทาง
การจดัการศกึษา  และการกาํหนดกลยทุธ  มสีวนรวมในการปฏบิตังิานทีท่กุคนเกดิความตระหนกั
ภาคภมูใิจ  และเห็นความสาํคญัในการพฒันารวมกนั

วิโรจน จันทสิงค (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไดัรับรางวัลพระราชทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานมูกมันโนนอุดมสามัคคี  สังกัด
สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา   ผลการวจิยัพบวา

1) งานวชิาการ  มกีารกาํหนดแผนเพือ่จดัการเรยีนการสอน  มกีารประชมุครู
มุงเนนใหครทูกุคนจดัทาํแผนการสอน  บนัทกึการสอน    การใชส่ือ  สอนซอมเสรมิ  การศกึษาคนควา
ดวยตนเอง  มกีารวดัและประเมนิผลโดยการระดมสมองจากครทูกุคนไดมสีวนรวมในการออกขอสอบ

2) งานบคุลากร มกีารจดัโครงสรางอยางเปนระบบ มกีารมอบหมายงานใหทกุคน
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รับผดิชอบ ตรงตามความรูความสามารถของแตละคน สนบัสนนุใหไปศกึษาดงูานโรงเรยีนทีด่เีดนใน
แตละปเพ่ือนาํมาปรบัปรงุพัฒนางานในโรงเรยีนใหมคีวามกาวหนา

3) งานกิจการนักเรียน มีการจัดบริการดานอาหารกลางวันโดยขอความรวมมือ
จากกลุมแมบานมาชวยเหลือในการประกอบอาหารรวมทั้งงบอุดหนุนจากกลุมศิษยเกา

4) งานธุรการ  การเงิน  การบัญชี  และพัสดุ  มกีารมอบหมายใหครูที่มีความรู
ความสามารถ  ละเอียดรอบคอบปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของทางราชการ
อยางเครงครัด

5) งานอาคารสถานที่ มีการปรบัปรงุอาคารสถานทีเ่ปนพเิศษ  โดยจดับรเิวณอาคาร
สถานทีเ่ปนสดัสวน  สะอาด  สบาย  รมรื่นนาอยู

6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีการเขารวมกิจกรรม
กับชุมชนในเขตบริการ อยางสม่าํเสมอ รวมทัง้ใหความชวยเหลอืรวมมอืกิจกรรมทองถ่ินอยางจริง
จงัโดยไมหวงัผลตอบแทน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2534)  ไดศึกษาวิจัยและประเมิน
คณุภาพโรงเรยีนประถมศกึษา ภายใตโครงการวจิยัสารสนเทศเพือ่การตดิตาม และพัฒนาคณุภาพ
โรงเรยีนประถมศกึษา (โครงการ  Bridges)  ผลการวจิยัพบตวัแปร และตวับงช้ีทีเ่ปนปจจยัสงผลตอ
คณุภาพโรงเรยีนประถมศกึษา ดงันี้

1.  ดานตัวปอน  (inputs) ประกอบดวยตัวแปรดานนักเรียน บุคลากร อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ ซึ่งตัวแปรแตละตัวประกอบดวยตัวบงช้ีตอไปนี้

     1.1 นกัเรียน มตีวับงช้ีประกอบดวย  (1) อัตราสวนนกัเรียนตอหองเรียน
(2) อัตราสวนนักเรียนตอครู   (3) รอยละนักเรียนชั้น ป.1 ที่เรียนเด็กเล็กมากอน

     1.2 บุคลากร มีตัวบงช้ีประกอบดวย (1) อัตราสวนครูตอหองเรียน
(2) อัตราสวนครูที่ไดรับการฝกอบรมดานการสอนตอครูที่ไมไดรับการฝกอบรม

     1.3 อาคารสถานที ่ มตีวับงช้ีประกอบดวย  (1) อัตราสวนพืน้ทีโ่รงเรียน
ตอนักเรียน   (2) อัตราสวนพื้นที่หองเรียนตอนักเรียน

     1.4 วสัดอุุปกรณ มตีวับงช้ีประกอบดวย (1) อัตราสวนจาํนวนเตยีงพยาบาล
ตอจาํนวนนกัเรียน  (2) อัตราสวนจาํนวนหองสวมตอจาํนวนนกัเรียน   (3) อัตราสวนจาํนวนหนังสือ
ในหองสมุดตอจํานวนนักเรียน

     1.5 งบประมาณ มตีวับงช้ีประกอบดวย (1) อัตราสวนของเงนิงบประมาณ
ที่รัฐจัดสรรใหโรงเรียนในหมวดตาง ๆ ตอหัวตอป  (2) อัตราสวนของเงินงบประมาณที่รัฐจัดสรร
ใหตอเงินนอกงบประมาณ

2. ดานกระบวนการ(process) ประกอบดวยตวัแปรดานการบรหิารการจดัการเรยีน
การสอนและการวดัผลและประเมนิผลตอไปนี้
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     2.1 การบริหาร มีตัวบงช้ีประกอบดวย  (1) สัดสวนของเวลาที่ผูบริหาร
ไปตดิตอราชการ  (2) การมแีผนพฒันาการสอนในกลุมวชิาตาง ๆ   (3) สัดสวนการบรกิารทางวชิาการ
ที่จัดใหนักเรียนเกงและเรียนชา (4) สัดสวนของนักเรียนที่ไดรับบริการแนะแนวจากโรงเรียน
(5) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมในรอบป

     2.2 การจัดการเรียนการสอน มีตัวบงช้ีประกอบดวยรอยละของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนซอมเสริมในแตละกลุมประสบการณในรอบปการศกึษา

     2.3 การวดัผลและประเมนิผล   มตีวับงช้ีประกอบดวย  (1) จาํนวนครัง้
ของการนเิทศภายในโรงเรียนที่ครูไดรับ (2) จํานวนครั้งของการนิเทศภายนอกโรงเรียนที่ครูไดรับ
(3) รอยละของนักเรียนที่ไดรับบริการโครงการอาหารกลางวัน   (4) รอยละของนักเรียนที่ไดรับ
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ

3.  ดานผลผลติ  (out puts) ประกอบดวยตวัแปรผลผลติเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ
ตอไปนี้

     3.1 ผลผลติเชงิปรมิาณ มตีวับงช้ีประกอบดวย   จาํนวนผูจบการศกึษา
และจาํนวนผูมผีลสมัฤธิท์างการเรยีนผานเกณฑมาตรฐานทกุกลุมประสบการณ

     3.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ   มีตัวบงช้ีประกอบดวย   (1) คุณลักษณะดาน
คณุธรรมและจรยิธรรม   (2) ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน   (3) ความพงึพอใจของชมุชน
ตอคุณภาพนักเรียน   (4) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน   (5) ความพรอมในการเรียนตอ

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ (2529)  โดย  ใจทพิย  เช้ือรัตนพงษ   
และคณะซึ่งไดศึกษาและวิเคราะหรายงานการวิจัย จํานวน  50  เร่ือง  เพ่ือกําหนดประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก
องคประกอบตาง ๆ  ที่มีผลตอผลผลติ (out  come) ทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพ  “ผลผลติ”
ในงานวจิยัเรือ่งนีพิ้จารณาไดจาก  อัตราคงอยู   อัตราการเลือ่นขัน้   และผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรียน  ผลสรุปของงานวจิยัพบวา  องคประกอบทีม่อิีทธพิลตอผลผลิตดังกลาว  มี  5  องค
ประกอบ  ไดแก

1.  องคประกอบทีเ่ก่ียวกบัคร ู  ไดแก  วฒุแิละประสบการณการสอน  ทศันะของครู
ตอนักเรียนการใชเวลาของครู  และเทคนิคในการสอน

2. องคประกอบที่เก่ียวกับนักเรียน ไดแก  เพศ  การมาเรียนของนักเรียน และ
พ้ืนความรูเดิม

3. องคประกอบที่เก่ียวกับสภาพของโรงเรียน  สภาพทางภูมิศาสตร   ระยะทาง
จากบานถงึโรงเรยีน  อัตราสวนนกัเรียนตอคร ู   อัตราสวนครตูอนกัเรียน   อุปกรณและส่ือการสอน
และสังกัดของโรงเรียน

4. องคประกอบที่เก่ียวกับผูปกครอง  ไดแก  อาชีพของผูปกครอง  ทัศนะตอ
การศึกษา  และอนาคตของลูก  สภาพเศรษฐกิจทางบาน  และความอบอุนในครอบครัว



61

5. องคประกอบที่เก่ียวกับชุมชน  ไดแก  สาธารณูปโภค  ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน

อํารุง   จนัทวานชิ และคณะ  ไดศกึษาองคประกอบประสทิธภิาพการประถมศึกษา
จากรายงานการวจิยัของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ (2526) ซึง่พบวาองคประกอบที่
เปนตัวบงช้ีประสิทธิภาพของการประถมศึกษาประกอบดวย  4  องคประกอบ  คือ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โอกาสการเขารับการศกึษาในระดับประถมศึกษา  ประสิทธิภาพภายใน
ของการจัดการประถมศึกษา(วัดจากความสูญเปลาของโรงเรียนประถมศึกษา)  และความสัมพันธ
ของโรงเรียนกับชุมชน  และพบวา  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสิทธิภาพสูง    มีลักษณะตอไปนี้

1.  เปนโรงเรียนขนาดใหญและตั้งอยูทองที่เจริญ   เชน ใกลอําเภอ การติดตอ
ทางไปรษณียทําไดรวดเร็ว นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนไดสะดวกและหลายวิธี

2.  มีนักเรียนที่สอบไดช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และที่เรียนตอในช้ันมัธยมศึกษาใน
อัตราที่สูงกวาโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํา อุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนมีจํานวนมาก
กวา  และอัตราสวนนักเรียนตอครูสูงกวาเกณฑเฉล่ีย

3.  มีครูใหญและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานนาน  ครูผูสอนมีคาบการสอน
ตอสัปดาห  และใชเวลาตรวจงานมากกวา

4.  มักตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญที่เจริญ มีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและอัตราการยายเขา
ยายออกของประชากรในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูจะอยูในเกณฑที่สูงกวา

5. มีนักเรียนเคยเรียนอนุบาลมากอน มีการขาดเรียนนอยกวา มีการทําการบาน
มากกวา  และสวนใหญมาจากครอบครัวที่บิดามารดามีการศึกษาสูง
           9.2  งานวิจัยในตางประเทศ

 การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับประสิทธิผลโรงเรียน  (school   effectiveness)   
ไดรับความสนใจจากนักวิเคราะหองคการทางการศึกษา ตลอดจนนักสังคมวิทยาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งไดรวบรวมขอคนพบตาง  ๆ  ไวอาทิเชน

Griffin (2001)ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดโครงสรางโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดโครง
สรางทางการบริหารซอนอยูในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญวาโรงเรียนขนาดเล็กนี้จะดําเนินการไดดี
ถาไดดําเนินการตามขั้นตอน  8  ข้ัน  คือ

1. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
 2. ใหโรงเรียนไดมีโอกาสในการสรรหาครูดวยตนเอง
 3. เนนหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมตัวครู  และเตรียมการเรียนการสอน
 4. เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาท่ีหลากหลาย
 5. จัดตารางการเรียนแบบยืดหยุนตามกิจกรรมการสอน
 6. ครูจัดการเรียนการสอนโดยการคํานึงถึงเปาหมายของโรงเรียน
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 7. ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน
 8. การวัดและประเมินผลดําเนินการอยางตอเนื่องและเนนที่ผลลัพธที่เกิด

กับตัวนักเรียน
Birecnbaum  ( 2001)  ไดศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรที่โรงเรียนขนาดเล็กไดใชในการลด

ภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาทั่วไปในแคลิปฟอรเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลของการ
ศึกษาพบวามียุทธศาสตรการดําเนินงาน  3  ยุทธศาสตร คือ

1. การลดหรือจํากัดจํานวนของเด็กพิเศษ  เนื่องจากเด็กกลุมนี้ตองการรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่จาํเพาะเจาะจงกบัความตองการพิเศษ ซึง่มคีาใชจายสงูกวากลุมเดก็ทัว่ไปในโรงเรยีน ซึง่
เดก็กลุมทีม่คีวามตองการพิเศษควรจะไดเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลกลางจัดใหโดยเฉพาะ

2. จารณาดําเนินการในเรื่องการจัดสถานที่เรียนใหเด็กอยางรอบคอบเพื่อใหเรียนใน
ภูมิภาคที่เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  วัฒนธรรม  อาชีพ  และความตองการของชุมชน

3. พัฒนาโปรแกรมหรอืรูปแบบวธิกีารจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหเดก็กลุมทีม่คีวามตองการ
พิเศษ สามารถเรยีนรวมกบัเดก็กลุมปกตใินโรงเรยีนได  ซึง่รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนนัน้
หมายความรวมถงึยุทธศาสตรการสอนและความรวมมอืกันจดัการเรยีนการสอนระหวางครูปกตแิละ
ครทูีส่อนเดก็กลุมทีม่คีวามตองการพเิศษดวย

นอกจากนี้ในงานวิจัยยังไดเสนอแนะใหจําแนกประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เพ่ือที่จะไดจัดรูปแบบการศึกษา  สถานที่และโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับแตละกลุมของเด็ก

Barnhart (2001)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหการจัดการศึกษาลมเหลวเมื่อ
พิจารณาจําแนกโรงเรียนเปน  3  ประเภท  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก ,  โรงเรียนที่อยูชนบท  และ
โรงเรยีนทีม่คีวามพรอมทางทรพัยากรบรหิาร   โดยไดศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพจากกรณตีวัอยาง  2  กรณี
ผลปรากฏวา

1. การรับทราบสภาพปญหาทางดานการเงินของโรงเรียน ของผูมีสวนไดเสีย
แตกตางกันบางกลุมรับทราบขอมูลละเอียด  บางกลุมรับทราบทั่วไป  และบางกลุมรับทราบอยูใน
วงจํากัด

2. ผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนจะมอบภาระเรื่องงบประมาณวาเปนเรื่องที่รัฐจะตอง
รับภาระ

 3.  ผูมสีวนไดเสียของโรงเรยีนจะดาํเนนิการทีจ่ะสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนบาง      
แตก็เฉพาะโรงเรียนของตัวเองเทานั้น

 4. ผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนรบัทราบและตระหนักดีวาการที่โรงเรียนมีขนาดเล็กมี
แนวโนมที่จะมีความเสี่ยงเรื่องภาระคาใชจายที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญกวา

 5. ผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนรูดีวาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมักจะไมดีในเรื่อง
ของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

Moseley (2000)  ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลของโรงเรียนขนาดเล็กในมิสซูร่ี  โดยจําแนกโรงเรียนเปน 4 ประเภท  คือ
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- นักเรียน    350    คนลงมา  จํานวน  94  โรงเรียน
- นักเรียน    351 – 599  คน  จํานวน  85  โรงเรียน
- นักเรียน    600 -  999  คน  จํานวน  93  โรงเรียน
- นักเรียน 1000   คนขึ้นไป  จํานวน  173 โรงเรียน

และจําแนกตัวแปรดานประสิทธิภาพ  เปน  7  ตัว คือ
1. การวัดและประเมินผลที่เสมอภาคกัน

 2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับบริการอาหารกลางวัน
 3. อัตราเฉลี่ยของการมาเรียน
 4. อัตราครูตอนักเรียน
 5. อัตราเฉลี่ยคาใชจายของโรงเรียนตอรายหัวนักเรียน
 6. ความหนาแนนของประชากรในชุมชน
 7. อัตราการเสียภาษี
และการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนวัดจากนักเรียนเกรด 3 ,  6  และ  10  โดยใชแบบ

วัดผลการเรียนรูของรัฐทดสอบการอาน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ผลการวิจัย
พบวา ประสิทธิภาพของโรงเรียนเมื่อจําแนกตามขนาดแลว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญกวา แตในสวนของประสิทธิผล
ของโรงเรียน  ไมพบวามีความแตกตางกัน

กลาวโดยสรปุ  การวจิยัเกีย่วกบัโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิลทัง้ในและตางประเทศ  เทาทีศ่กึษา
และคนความา  ไดใหความสําคัญในองคประกอบหลาย ๆ  ดาน  ตั้งแตเปาหมาย  โครงสราง
ภารกจิ หนาทีข่องโรงเรียน  ปจจยัทางการบรหิาร  ตลอดจนปจจยัทางการเรยีนการสอน   ซึง่เก่ียวของ
ทัง้พฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบรหิาร  พฤตกิรรมการสอนของคร ู  นอกจากนียั้งเนนไปทีก่ารตดิตาม
และประเมินความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะอยางสม่าํเสมอ  เพ่ือพัฒนาบรรยากาศทางวชิาการ
ในโรงเรยีนใหสูงข้ึน  รวมถงึปจจยัดานสภาวะการทาํงานรวมกนัระหวางผูบริหารและครูก็เปนเกณฑ
หนึ่งที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอีกประการหนึ่ง

10.   กรอบแนวคิดการวิจัย

    จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวของ ผูวจิยัเหน็วาการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็  
ใหมีประสิทธิภาพ มีปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ ตั้งแตเปาหมาย  โครงสราง  ภารกิจ  หนาที่
ของโรงเรียน  ปจจัยทางการบริหาร  ตลอดจนปจจัยทางการเรียนการสอน  ซึ่งเก่ียวของทั้งพฤติ
กรรมภาวะผูนําของผูบริหาร พฤติกรรมการสอนของครู  จึงสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในครัง้นี ้ตามกรอบ
แนวคิดของ  Owens  ดังเสนอในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5  กรอบแนวคิดของการศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

จัดการศึกษา
ไดเปาหมาย

ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542
( เกง ดี   มี สุข )

ศักยภาพดานโครงสราง

ศักยภาพดานคน

ศักยภาพดานเทคโนโลยี

ศักยภาพดานงาน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผูมีสวนไดเสีย
- ความเปนไปได
- การบริหารจัดการ
- ผลดีผลเสีย



บทที่  3

วิธีดาํเนินการวิจัย

การศกึษาขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนี้
มีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาขอเสนอแนะเชงินโยบายจากผูมสีวนไดเสียในระดบัโรงเรยีนเพือ่พัฒนาศกัยภาพ
โรงเรยีนขนาดเลก็ใหสามารถดาํเนนิงานไดตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ
ตามกรอบแนวความคิดของ Owens  ที่แยกศักยภาพของโรงเรียนเปน 4 ดาน คือ ศักยภาพดาน
โครงสราง (Structure) ศักยภาพดานคน( Human ) ศักยภาพดานเทคโนโลยี (Technology) และ
ศกัยภาพดานงาน ( Task ) โดยใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงินโยบาย (Policy  Research) ซึง่แบงการวิจัยออก
เปน 4 ระยะ ตามกรอบกระบวนการวิจัยดังนี้

1.  กรอบกระบวนการวิจัย

   ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research) ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมี
ข้ันตอนการวิจัยแยกเปน  4  ระยะ คือ

   ระยะที่  1 ใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร  (Documentary Analysis) และตรวจสอบ
โดยผูเช่ียวชาญดานการศกึษาเพือ่ตอบปญหาการวจิยัวาโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
มีเปาหมายเพื่อการบรรลุ  ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 อะไรบาง

   ระยะที่  2  เปนการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey  Research) เพ่ือตอบคาํถามการวจิยัวา
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพดานโครงสราง ดานคน ดานเทคโนโลยี
และดานงาน เปนอยางไร
     ระยะที่  3  ใชวิธีการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษา
เชิงลึกจากบุคคลที่มีสวนไดเสียในพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก

   ระยะที่ 4  จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวาง
(Public hearing seminar) ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยระยะที่  3  และ ระยะที่  4 เพ่ือตอบปญหา
การวิจัยวา มีขอเสนอเชิงนโยบายอะไรบางจากผูมสีวนไดเสียกบัโรงเรยีนขนาดเลก็เพ่ือใหโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามความคาดหวัง  ของ
พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 ได
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2. ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย

   ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน  4 ระยะ ดังรายละเอียดของ
กระบวนการวิจัยที่แสดงไวในภาพที่ 6

ภาพที่ 6   แสดงกรอบกระบวนการวิจัย

ระยะที่ 1  การศึกษาความคาดหวัง

ศึกษาความคาดหวังที่โรงเรียนขนาดเล็กจะจัด
การศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ,ศ 2545
และกฎหมายที่เก่ียวของ
ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจัยเอกสารและตรวจ
สอบโดยผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา 7 คน

ระยะที่ 2 การศึกษาศักยภาพการดาํเนิน

งาน

 ศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 4 ดาน คือ
       1. ดานโครงสราง            2. ดานคน
       3. ดานเทคโนโลยี           4. ดานงาน
ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจัยเชิงสํารวจจากผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก  351  โรงเรียน

จัดทาํรางขอเสนอ

ระยะที่ 3  การตรวจสอบขอเสนอ

ตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดเสีย
โดย
 - วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
 - วิเคราะหสภาพองคกร
- ทํานายศักยภาพของขอเสนอแนะ
- ประมาณการความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย   การศึกษาเจาะลึกเฉพาะ

กลุม (Focus group discussion)
โรงเรียนขนาดเล็ก 3 รร. แตละโรงเรียน
ประกอบดวยผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  นักเรียน
กรรมการสถานศึกษา  ผูแทนองคกรชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

ขอเสนอ

เชิงนโยบาย

สภาพปญหา

ขอเสนอฉบับราง

ระยะที่ 4  การยืนยันขอเสนอ

จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางกวาง
ขวางจากผูมีสวนไดเสีย
ระเบียบวิธีวิจัย   การสัมมนาประชาพิจารณ
(Public Hearing Seminar) ของกรรมการ
สถานศึกษา  ผูปกครอง  ครู  ผูบริหารโรงเรียน
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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โดยมีรายละเอียดการดําเนินการในแตละข้ัน  ดังนี้
  ระยะที่  1  การศกึษาความคาดหวงั

เปนการศกึษาความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 และ    
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ ง  ตอ    
การดําเนินงานของโรงเรียนโดยมี วัตถุประสงค  วิธีดําเนินการ  ระยะดําเนินการ และผลที่จะไดรับ
ดังตอไปนี้

1. วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาความคาดหวังที่สถานศึกษาตองดําเนินการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 รวมทัง้
กฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

2.  วิธีดําเนินการ

2.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร  (Documentary  Analysis)  เปนการศึกษาใน
ประเด็นของความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ
โรงเรียน โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของจากแหลงตางๆ

2.2 วิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ไดขอสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและ
ประเด็น  ความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของตอการดาํเนนิงานของโรงเรยีน

2.3  การตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ  (Expert Verify) นาํรางขอสรุปเกีย่วกบัเนือ้หาสาระ
และประเด็นความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของตอการดาํเนนิงาน
ของโรงเรยีน ทีไ่ดจากการศกึษาเอกสาร  ใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 7 คน ตรวจสอบเนือ้หา ความถกูตอง
และประเมนิ เพ่ือหาคณุภาพความเทีย่งตรงเชงิโครงสรางและเนือ้หา(Content Validity)โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง(IOC)( พวงรัตน ทวีรัตน,2535 ) ซึ่งผูเช่ียวชาญไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(PurposiveSampling)โดยพจิารณาจากคณุสมบตัดิานคณุวฒุทิางการศกึษาไมต่าํกวาระดบัปรญิญาโท 
มปีระสบการณทางการศกึษาระดบัจงัหวดัหรอืระดบัชาต ิซึง่จาํแนกตามความเชี่ยวชาญไดดังนี้

1)  ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา   จํานวน  2  คน  คือ
(1)  ดร.ชินภทัร  ภมูรัิตน  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
(2)  ดร.ปญญา  แกวกียูร    ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
2)  ผูเช่ียวชาญเกีย่วกบัการจดัทาํนโยบายบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 2 คน คอื
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(1)  ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

(2)  ดร.รังสรรค มณเีล็ก   รองผูอํานวยการสาํนกันโยบายและแผนการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

3)  ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  3  คน คือ
(1)  นายระลกึ  ธาน ี อดตีผูอํานวยการการประถมศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี
(2)  นายกว ีเพ็งศรี ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรีุรัมย เขต 2

                     (3) นายสุรัตน ดวงชาทมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

4)  นาํรางขอสรุปเกีย่วกบัเนือ้หา สาระ และประเดน็ ความคาดหวงัของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของโรงเรียน ที่ผูเช่ียวชาญประเมินมาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ( IOC ) และปรับปรุงแกไข ใหไดคา IOC  ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป

3.  ระยะเวลาดาํเนินการ กันยายน  2547 – ธันวาคม  2547
4.  ผลที่ไดรับ

ไดประเด็นความคาดหวังที่มีตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับรางซึ่งถือเปน
ขอเสนอแนะหรือนโยบายเบื้องตนของการดําเนินการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไป

ระยะที่ 2  การศึกษาศักยภาพการดาํเนินงาน

เปนการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืโดยม ี วตัถปุระสงค  วธิดีาํเนนิการ  ระยะดาํเนนิการ และผลทีไ่ดรับ   
ดังตอไปนี้

1.  วัตถุประสงค

   เพ่ือศกึษาศกัยภาพการดาํเนนิงานการบรหิารจดัการ ดานโครงสราง ดานคน ดานเทคโนโลยี
และดานงาน ของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

2.  การดาํเนินการ

การวิจัยในระยะนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีข้ันตอน
การดาํเนนิการ  ดงันี้

2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากร ประชากรของการศกึษาครัง้นี ้ คอื ผูบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  4,250  คน

    กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวน 351 คน ซึง่กําหนดจาํนวนโดยใชตารางของ
Krejcie & Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่  0.95  โดยใชวธิกีารสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  random
sampling) (พวงรตัน ทวรัีตน, 2543)ดงัปรากฏตามตารางที ่2  ตอไปนี้
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ตารางที่ 2  แสดงกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนโรงเรียนทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กาฬสินธุ เขต 1
กาฬสินธุ เขต 2
กาฬสินธุ เขต 3
ขอนแกน เขต 1
ขอนแกน เขต 2
ขอนแกน เขต 3
ขอนแกน เขต 4
ขอนแกน เขต 5
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5

79
66
68
66
87
101
64
105
134
113
107
105
62
38
55
60
70
97

7
5
6
5
7
8
5
9
11
9
9
9
5
3
5
5
6
8

19 นครราชสีมา เขต 6 67 6
20 นครราชสีมา เขต 7 72 6
21 บุรีรัมย เขต 1 36 3
22 บุรีรัมย เขต 2 36 3
23 บุรีรัมย เขต 3 45 4
24 บุรีรัมย เขต 4 39 3
25 มหาสารคาม เขต 1 110 9
26 มหาสารคาม เขต 2 97 8
27 ยโสธร เขต 1 81 7
28 ยโสธร เขต 2 88 7
29 รอยเอ็ด เขต 1 82 7
30 รอยเอ็ด เขต 2 04 9
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ตารางที่ 2  แสดงกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)

ที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนโรงเรียนทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รอยเอ็ด เขต 3
เลย เขต 1
เลย เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 2
สุรินทร เขต 3
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองคาย เขต 3
อุดรธานี เขต 1
อุดรธาน ีเขต 2
อุดรธานี เขต 3

63
183
75
83
51
42
43
35
76
47
59
52
30
49
43
48
61
61
68

5
15
6
7
4
3
4
3
6
4
5
4
2
4
4
4
5
5
6

50 อุดรธานี เขต 4 58 5
51 อุบลราชธานี เขต 1 110 9
52 อุบลราชธานี เขต 2 78 6
53 อุบลราชธานี เขต 3 73 6
54 อุบลราชธานี เขต 4 51 4
55 อุบลราชธานี เขต 5 61 5
56 อํานาจเจริญ 112 9
57 หนองบัวลําภู เขต 1 86 7
58 หนองบัวลําภู เขต 1 21 2
59 มุกดาหาร 971 8

รวมทั้งสิ้น 4,250 351
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2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  4  ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 เปนคาํถามเกีย่วกบัขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามซึง่ประกอบ
ดวย เพศ  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่เขาสูตําแหนงในสายงานผูบริหารโรงเรียน ระยะ
เวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนปจจุบนัและ ระดับ/ชวงชั้น ที่เปดสอน ในโรงเรียน 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check - list ) จํานวน 6  ขอ

   ตอนที ่2 เปนคาํถามเก่ียวกบัศกัยภาพการดาํเนนิงานของโรงเรยีนตามความคาดหวงั
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา( Rating Scale ) ตามวิธีของ
ลิเคอรท ( Likert )  โดยมเีนือ้หาเก่ียวกบัการบรหิารจดัการในโรงเรยีน ซึง่แนวคาํถามสรางมาจาก
ผลของการศกึษาวจิยัเอกสารในระยะที ่1 โดยแยกศกัยภาพการดาํเนนิงานของโรงเรยีนออกเปน 4 ดาน คอื

1)  ศักยภาพดานโครงสราง ( Structure )  จํานวน  46  ขอ
2)  ศักยภาพดานคน ( Human ) จํานวน  10  ขอ
3)  ศักยภาพดานเทคโนโลยี ( Technology ) จํานวน  11  ขอ
4)  ศักยภาพดานงาน ( Task ) จํานวน  33  ขอ

   ตอนที ่3 เปนคาํถามเกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็
ใน 4ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานคน ดานเทคโนโลยีและดานงาน ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนชนิดปลายเปด (Open–ended Questionnaire)

  ตอนที ่4  เปนคาํถามเกีย่วกบัขอเสนอแนะ / ความคดิเหน็ เพ่ือใหการดาํเนนิงาน
ของโรงเรยีนขนาดเลก็บรรลผุล ในการดาํเนนิงานทัง้ ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานคน ดานเทคโนโลยี
และดานงานลักษณะของแบบสอบถามเปนชนิดปลายเปด (Open–ended Questionnaire)

 การสรางและหาคณุภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูดาํเนนิการ
ตามลําดับ ดังนี้

  1)  ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพของโรงเรยีนตามแนวคดิ
ของ Owens  และเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรียน

  2)  นาํแนวคดิในการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีไ่ดจากการวจิยัเอกสารในระยะที ่1
ตามศักยภาพของโรงเรียน 4 ดาน มากําหนดเปนเนื้อหา และแนวคําถาม

  3)  กําหนดรูปแบบ  ตัวบงช้ีและขอบขายของแบบสอบถาม
4) สรางแบบสอบถามตามเนื้อหา ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตอน ซึ่งมี

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check - list ) แบบมาตราสวน
ประมาณคา( Rating Scale )และ แบบปลายเปด (Open – ended Questionnaire)
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5) นาํแบบสอบถามฉบบัรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมนิ เพ่ือหาคณุภาพ
ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรางและเนือ้หา ( Content  Validity ) โดยใชคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC)
( พวงรัตน ทวรัีตน,2535 ) ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประกอบดวย

(1)  ผูเช่ียวชาญดานการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คอื  ดร. เสนอ  ภริมจติรผอง
รองคณบดคีณะครศุาสตร  มหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี

(2)  ผูเช่ียวชาญเกีย่วกบัการบรหิารการประถมศกึษา  คอื  นายระลกึ  ธานี
อดีตผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

     (3)  ผูเช่ียวชาญเกีย่วกบัการบริหารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื  นายสรัุตน   ดวงชาทม
ผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2  จงัหวดัมหาสารคาม

(4)  ผูเ ช่ียวชาญดานการบริหารสถานศึกษา คือ ดร.วิสุทธิ์  ราตรี
ผูอํานวยการ ระดบั 9 โรงเรยีนดอนมดแดง (บานดงบงั) อําเภอดอนมดแดง  จงัหวดัอบุลราชธานี
                      (5)  ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศกึษาขนาดเลก็  คอื นายสาคร  บตุรจนัทร
ผูอํานวยการ ระดบั 8 โรงเรียนบานหนองฮหีนองแคน  อําเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี

6) นาํแบบสอบถามทีผู่เช่ียวชาญประเมนิมาหาคาดชันคีวามสอดคลอง(IOC)
และปรับปรุงแกไข ใหไดคา IOC  ตั้งแต .60 – 1.00 รายละเอียดในภาคผนวก

7)  หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยนําไปทดลองใช (Try  out)
กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  50  โรงเรียนเพื่อหา
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามตามวธิขีอง Cronbach โดยใชสูตรสมัประสทิธิ ์ อัลฟา (Alpha  Coefficient)
(บญุชม ศรีสะอาด. 2535 ) ไดคาสัมประสทิธิค์วามเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทากับ .98

8)  จดัพมิพเปนแบบสอบถามฉบบัจรงิ แลวสาํเนาเอกสารเทากับจาํนวนกลุมตวัอยาง
2.3  การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

              1)  สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ใหโรงเรยีนกลุมตวัอยาง จาํนวน 351 โรงเรียน เพ่ือขอความอนเุคราะหเก็บ
รวมรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธ

   2)  กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง แลวสงคืนผูวิจัย
ตามที่อยู ทางไปรษณีย ในเวลาที่กําหนด ซึ่งไดแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางครบทั้ง 351 ชุด

 2.4  การจัดกระทาํขอมูลและวิเคราะหขอมูล

      ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามทีใ่ชเก็บขอมลูจากกลุมตวัอยางจาํนวน 351  โรงเรยีน
ไดจํานวนแบบสอบถาม 351 ชุด  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนซึ่งมี
ความสมบูรณทุกฉบับ แลวดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพวิเตอร
โปรแกรมสาํเร็จรปู Statistical Package for Social Science / Personal  Computer (SPSS / PC+)
วิเคราะหขอมูล  ดังนี้

1 )  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1  โดยหาคาความถี่  คารอยละ เก่ียวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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      2 )  วเิคราะหแบบสอบถามตอนที ่2 โดยหาคาเฉล่ีย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
 ระดับศักยภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แลวเทียบกับเกณฑดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 )
 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีศักยภาพการดําเนินงานมากที่สุด
 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีศักยภาพการดําเนินงานมาก
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีศักยภาพการดําเนินงานปานกลาง
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีศักยภาพการดําเนินงานนอย

 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีศักยภาพการดําเนินงานนอยที่สุด
 4)  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 3 และตอนที่ 4  โดยวิเคราะหเนื้อหา

ที่เปนขอความซ้ํากันหรือคลายกันแลวประมวลผล  สรุปเปนประเด็นสําคัญ
3.  ระยะเวลาดาํเนินการ ธันวาคม  2547 – มกราคม 2548
4.  ผลที่ไดรับ

ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสภาพจริงของโรงเรียนขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวามีศักยภาพการบริหารจัดการ ดานโครงสราง ดานคน ดาน
เทคโนโลยีและดนงานในระดบัใดซึง่ขอมลูทีไ่ดจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพฒันาหลกัการ แนวคดิ ทางการบรหิาร    การ
ศกึษา ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของประเทศในอนาคต

ระยะที ่ 3 ตรวจสอบขอเสนอเชงินโยบายแบบศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม(Focus Group

Discussion)

     ดาํเนนิการตรวจสอบขอเสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
จากผูมสีวนไดเสียโดยการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพแบบการศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม (Focus Group
Discussion) โดยม ีวตัถปุระสงค  วธิดีาํเนนิการ  ระยะเวลาดาํเนนิการ และผลทีไ่ดรับ ดงัตอไปนี้

1.  วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายจากผูมีสวนไดเสียในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

2.  วิธีดาํเนินการ

มีข้ันตอนการดําเนินการ  ตามลําดับ  ดังนี้
2.1 กลุมตัวอยาง คือ ผูมีสวนไดเสียในโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย

ผูบรหิารสถานศกึษาและครู คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และผูนาํชุมชน นกัเรียน ผูปกครอง  ภมูปิญญาทองถ่ิน ประเภทละ 5  คน รวมโรงเรยีนละ 30 คน
จากโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งผูมีสวนไดเสียพิจารณาคุณสมบัติจากเปนผูมีความสนใจ  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
จํานวนเพศชายหญิงใกลเคียงกัน และโรงเรียนขนาดเล็กพิจารณาจากคุณภาพการจัดการศึกษา
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และสามารถเปนตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร  ไดแก

1)  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

2)  โรงเรยีนบานแหลงควาย อําเภอเมอืง จงัหวดัเลย สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาเลย เขต 1

3) โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2

2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

    ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้
    1)  แบบสมัภาษณเพ่ือรวมขอมลูเชิงคณุภาพจากการศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม

(Focus  Group Discussion) เก่ียวกบัขอเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็
โดยผูวจิยัจะนาํประเดน็หลกัทีไ่ดจากการวจิยัเอกสารในระยะที ่1 และการวจิยัเชงิสํารวจในระยะที ่2 มาสราง
เปนแนวคาํถาม (Guideline)ที่จะใชในการอภิปราย ซักถาม โดยทั่วไปแลวแนวคําถามดังกลาวมา
แยกเปนประเด็นยอยๆ  ทั้ง  4  ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบการวิจัย  คือ

(1)  ศักยภาพของโรงเรียนดานโครงสราง ( Structure )
(2)  ศักยภาพของโรงเรียนดานคน ( Human )
(3)  ศักยภาพของโรงเรียนดานเทคโนโลยี ( Technology )
(4)  ศักยภาพของโรงเรียนดานงาน ( Task )

2)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณเพ่ือรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Focus  Group
Discussion) เก่ียวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

3) เทปบันทึกเสียง
4) กลองถายรูป

2.3  การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมลูจากการศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion)
โดยแยกการดําเนินการเปน   2   ลักษณะคือ

1)  การอภิปรายครั้งที่ 1 เปนการอภิปราย เพ่ือสืบคนซักถามและหาขอมูล
ทัว่ไปของโรงเรยีนทีเ่ปนกลุมตวัอยางซึง่แตละโรงเรยีนจะมผีูรวมอภปิรายประกอบดวย ผูบรหิารสถานศึกษา
และคร ู กรรมการสถานศกึษา ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ ผูนาํชุมชน นกัเรียน ผูปกครองและ
ภมูปิญญาทองถ่ิน ประเภทละ 5 คน รวมโรงเรยีนละ 30 คน ผูรวมอภปิรายดงักลาวไดมาโดยการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) โดยพจิารณาคณุสมบตัจิากการปนผูมคีวามสนใจ มีสวนรวมในการจดั
การศกึษาและจาํนวนเพศชายหญงิใกลเคยีงกนั ในการอภปิรายนัน้ ผูวจิยัจะมกีารสรางความคุนเคยสนทิสนม
กับผูสนทนา โดยการแนะนาํตนเองจนครบทกุคน มกีารสนทนาและอภปิรายถงึสภาพความเปนอยู สภาพการ
ดาํรงชวีติในชุมชน ช้ีแจงวตัถปุระสงคการสนทนา เชิญชวนและกระตุนใหกลุมสนทนาไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระและทั่วถึง โดยผูวิจัยจะใช แนวคําถามตามกรอบแนวคิดใน 4 ประเด็น เปนคําถาม
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เร่ิมตนในแตละประเด็น หลังจากนั้นก็จะใชขอมูลที่ไดจากการอภปิรายมาเปนแนวคาํถามในการสบื
คนขอมลูในแตละประเดน็จนครบถวนจงึจะเริม่ถามคาํถามโดยใชแนวคาํถามในประเดน็ตอๆ ไป และ
ดาํเนนิการเชนนีไ้ปเรือ่ยๆ จนครบถวนทกุประเดน็  นอกจากนี้  ยังเปดโอกาสให  ผูรวมอภปิรายเสนอ
แนะความคดิเหน็ตอการบรหิาร การจดัการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ตามแนวความคดิของตัวเองได
อยางอิสระ

2) การอภปิรายระยะที ่ 2 ผูวจิยัจะจาํแนกผูรวมอภปิรายเปนกลุมๆละ 5 คน
จาํนวน 6  กลุมตามประเภทของผูรวมอภิปราย  ดังนี้

(1)  ผูบริหารสถานศึกษาและครู
(2)  นักเรียน
(3)  ผูปกครอง
(4)  กรรมการสถานศึกษา
(5)  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน
(6)  ภูมิปญญาทองถ่ิน

การสนทนาในระยะนี ้ มุงประเดน็ไปทีก่ารเจาะลกึขอมลูในแตละดานทีผู่รวมสนทนามสีวน
เก่ียวของตามประเภทของผูรวมสนทนา ในการอภิปรายนั้น ผูวิจัยจัดกลุมสนทนาเปนวงกลมมี
การสรางความคุนเคยสนิทสนมกับผูสนทนาโดยการแนะนาํตนเองจนครบทกุคน มกีารสนทนาและ
อภปิรายถงึสภาพความเปนอยู สภาพการดาํรงชวีติในชมุชน  ช้ีแจงวตัถปุระสงคการสนทนา เชิญชวน
และกระตุนใหกลุมสนทนาไดแสดงความคดิเหน็อยางอิสระและทัว่ถงึ โดยผูวจิยัจะใชแนวคาํถามใน  4
ประเดน็ เปนคําถามเริ่มตนในแตละประเดน็ หลังจากนัน้กจ็ะใชขอมลูทีไ่ดจากการอภปิรายมาเปนแนว
คาํถามในการสบืคนขอมลูในแตละประเดน็จนครบถวน จงึจะเริม่ถามคาํถามโดยใชแนวคาํถามใน
ประเดน็ตอๆ ไป และดาํเนนิการเชนนีไ้ปเร่ือยๆ  จนครบถวนทกุประเดน็ นอกจากนี ้ ยังเปดโอกาสให
ผูรวมอภิปรายเสนอแนะความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตาม
แนวความคิดของตัวเองไดอยางไมมีขอจํากัด

    ในการอภิปรายกลุมแตละคร้ัง  ผูวิจัยทําการจดบันทึกผลการสัมภาษณในแบบบันทึก
และบันทึกเทปของการสนทนาทุกครั้ง เพ่ือที่จะนํามาทบทวนประเด็นของการอภิปรายเพื่อไมให
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งตกหลนหรือหลงลืมในการบันทึกขอมูลที่ไดจากการอภิปราย

2.4  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลกระทําตามขั้นตอนของการวิจัย
เชิงคุณภาพใน 4 ข้ันตอน  (Wiersma,  1995)  คือ

ข้ันที่ 1 การจัดกลุมขอมูลและเขารหัส (Data Reduction  Coding)  เพ่ือ
ลดจํานวนขอมูลและจัดประเภทของขอมูล

ข้ันที่ 2 การจัดกลุมของขอมูล (Data  Organization) เพ่ือใหงายตอการ
รวบรวม  วิเคราะหและแปลผล
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ข้ันที ่3 การตรวจสอบขอมลูกับความคาดหวงั (Checking Hypothesis and theories)
เปนการนาํขอมลูทีไ่ดมาตรวจสอบกบัสภาพของความคาดหวงัทีไ่ดศกึษาไวกอน

ข้ันที ่4 การนาํเสนอขอคนพบ  (Description)  เปนการจดัระเบยีบ  เรียบเรยีง
และนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการทําการศึกษาเฉพาะกลุม

หลังจากเก็บขอมูลแลวผูวิจัยจะประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลตาม
ข้ันตอนดังนี้

1) นาํขอมลูทีไ่ดจากแบบบนัทกึผลการอภปิราย ซกัถาม และจากการถอดเทป
บันทึกเสียง จัดพิมพขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Microsoft Windows

2)  วเิคราะหขอมลูทีเ่ปนขอความซ้าํกันหรอืคลายกนั โดย รวบรวมขอมลูทีอ่ยู
ในกลุมความหมายเดยีวกนั(Categories)ไวในทีเ่ดยีวกนั แลวประมวลผล  สรุปเปนประเด็นสาํคัญ

3)  จดัหมวดหมูของขอมลู (Categorize Data) ตามคณุสมบตั ิ (Properties)
และความคดิรวบยอด (Concept) ของแตละกลุมและแยกขอมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กออกจากขอมูลที่ไมมีความหมาย และไมเก่ียวของกับการวิจัยครั้งนี้

4) นําขอมูลที่ไดจัดหมวดหมูแลวทั้งหมดมาแปลความหมายของขอมูล
(Interpreting Data) หลังจากนั้นก็เขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง เนื้อหาสาระ และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่คนพบเปนฉบับราง (Tentative recommendations)

3.  ระยะเวลาดาํเนินการ มกราคม  2548

4.  ผลที่ไดรับ

ไดขอเสนอเชงินโยบายจากผูมสีวนไดเสียในระดบัโรงเรยีน ซึง่ขอเสนอดงักลาว เปน
ขอเสนอที่มาจากผูที่ปฏิบัติงานจรงิและผูมสีวนไดเสียโดยตรงกบัโรงเรยีนขนาดเลก็ ขอมลูทีไ่ดจงึจะเปน
ประโยชนอยางย่ิงในการจดัทาํนโยบายระดบัสงูเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ใหสามารถ
ดาํเนนิงานไดตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาตพิ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

ระยะที ่ 4 การสมัมนาประชาพจิารณ (Public hearing seminar) ยืนยนั ขอเสนอเชงินโยบาย
เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็อยางกวางขวาง

  ดาํเนนิการ สัมมนา ประชาพจิารณ (Public hearing seminar) ยืนยนั ขอเสนอ แนวทาง
นโยบายเกีย่วกบัการบริหารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็อยางกวางขวางโดยมวีตัถปุระสงค วธิดีาํเนนิการ  
ระยะเวลาดาํเนนิการ และผลทีไ่ดรับ  ดังตอไปนี้

1. วัตถุประสงค

   เพ่ือเปนการยืนยันขอเสนอ และรับฟงความคิดเห็น เก่ียวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจากผูมีสวนไดเสียกับโรงเรียนขนาดเล็กอยางกวางขวาง
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2.  การดาํเนินการ

มีข้ันตอนการดําเนินการ  ตามลําดับ  ดังนี้
2.1 กลุมตัวอยาง  คือ ผูมีสวนไดเสียในโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งประกอบ

ดวยกรรมการสถานศกึษา  ผูบรหิารสถานศกึษา คร ูผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนาํชุมชน
รวม 45  คน โดยใชวธิสุีมแบบหลายขัน้ตอน  (Multi-stage Sampling) (บญุชม  ศรีสะอาด,  2535)  มี
รายละเอยีดในการสุมดังนี้

  1)  สุมจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื   3  จงัหวดั    โดยการสุมอยางงาย
(Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก

2)  สุมเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่ไดรับการสุมมา  จังหวัดละ  3  เขต
รวม 9 เขต  โดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก

3)  สุมโรงเรยีนขนาดเลก็จากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาท่ีไดรับการสุมมา เขตละ  1  โรงเรยีน
รวม  9  โรงเรียน โดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก

4) โรงเรียนที่ไดรับการสุม กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling) โดยพิจรณาคุณสมบัติจากการเปนผูมีความสนใจ  มีสวนรวมในการจัด
การศกึษาและสดัสวนเพศชาย หญงิใกลเคยีงกนั ประกอบดวย กรรมการสถานศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษา 
คร ู ผูนาํชุมชน ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเภทละ 1 คน รวม 5 คน เปนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ละ  5  คน  จงัหวดัละ 15 คน  รวมกลุมตวัอยางทัง้ส้ิน 45 คน ดงัปรากฏตามตารางที ่3
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ตารางที่ 3  แสดงกลุมตัวอยางที่ใชสัมมนาทางวชิาการเพือ่รับฟงความคดิเหน็อยางกวางขวาง
(Public hearing seminar)

จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก

จํานวนกลุม
ตัวอยาง ( คน )

รอยเอ็ด รอยเอ็ด เขต 1
รอยเอ็ด เขต 2
รอยเอ็ด เขต 3

1
1
1

5
5
5

สุรินทร สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 2
สุรินทร เขต 3

1
1
1

5
5
5

กาฬสินธุ กาฬสินธุ เขต 1
กาฬสินธุ เขต 2
กาฬสินธุ เขต 3

1
1
1

5
5
5

3 จังหวัด 9  เขต 9  โรงเรียน 45 คน

2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้
1)  แบบประชาพิจารณ เก่ียวกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยผูวิจัยจะนําประเด็นหลักที่ไดจาก
การวิจัยเอกสารในระยะที่ 1 และการวิจัยเชิงสํารวจในระยะที่ 2 และการศึกษาเจาะลึกเฉพาะกลุม
(Focus Group Discussion) ในระยะที ่3 มาสรางเปนแนวคาํถาม(Guideline)ทีจ่ะใชในการอภปิราย
โดยทั่วไปแลว แนวคําถามดังกลาวจะแยกเปนประเด็นยอยๆ  ทั้ง 4 ดาน ที่กําหนดไวในกรอบ
การวิจัย  คือ

(1)  ศักยภาพของโรงเรียนดานโครงสราง (Structure)
(2)  ศักยภาพของโรงเรียนดานคน (Human)
(3)  ศักยภาพของโรงเรียนดานเทคโนโลยี ( Technology )
(4)  ศักยภาพของโรงเรียนดานงาน ( Task )

2)  แบบบันทึกผลการประชาพิจารณ เพ่ือรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ( Public
hearing seminar )  เก่ียวกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
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3) เทปบันทึกเสียง
4) กลองถายรูป

2.3  วิธดีาํเนินการ  ผูวจิยักาํหนดสถานทีใ่ชสัมมนา (Public hearing seminar)   
ที่หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ซึ่งเปนจุดกึ่งกลางที่ประสานงานได
สะดวก โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้คือ

1)  ลําดับขั้นของการสัมมนาจะเรียงลําดับดังนี้
(1)  เสนอความเปนมาของการศึกษา
(2)  นําเสนอผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 –3
(3)  อภิปรายและเปลี่ยนความคดิเห็น
(4)  เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(5)  สรุปผลการสัมมนา

ผูวจิยัจะไมแสดงความคดิเหน็รวมกบัทีป่ระชุมสมัมนาแตจะเปนผูบนัทกึความเหน็ทกุความเหน็ที่
แสดงออกมา

2)  ประเด็นการอภิปราย ผูวิจัยจะนําประเด็นหลักตามแบบประชาพิจารณ
ที่เก่ียวกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก( Public hearing Seminar )
เพ่ือรับฟงความคดิเหน็อยางกวางขวาง เปนแนวคาํถาม(Guideline) ทีจ่ะใชในการอภปิราย แยกเปน
ประเดน็ยอย ๆ  ทัง้  4  ดาน ที่กําหนดไวในกรอบการวิจัย  คือ

(1)  ศักยภาพของโรงเรียนดานโครงสราง ( Structure )
(2)  ศักยภาพของโรงเรียนดานคน ( Human )
(3)  ศักยภาพของโรงเรียนดานเทคโนโลยี ( Technology )
(4)  ศักยภาพของโรงเรียนดานงาน ( Task )

ในการอภิปรายนั้นผูวิจัยจะใชแนวคําถามดังกลาวเปนคําถามเริ่มตนในแตละประเด็น
หลังจากนั้น ก็จะใชขอมูลที่ไดจากการอภิปรายมาเปนแนวคําถามในการสืบคนขอมูลในแตละ
ประเด็นจนครบถวนกระบวนความ จึงจะเริ่มถามคําถามโดยใชแนวคําถามในประเดน็ตอ ๆ ไป
และดาํเนนิการเชนนีไ้ปเรือ่ย ๆ  จนครบถวนทกุประเดน็  นอกจากนียั้งเปดโอกาสใหผูรวมอภิปราย
เสนอแนะความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวความคิดของตัวเองได
อยางไมมขีอจาํกัด ขอเสนอทีไ่ดจะนาํมาสรปุเปนศกัยภาพดานตางๆ ของโรงเรยีนขนาดเลก็ ทัง้ 4 ดาน
ตามกรอบการวิจัย และหากมีขอเสนออื่นๆ  ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทใดได  ผูวิจัยก็จะรวบรวม
ขอเสนอดังกลาวไวเปนประเภทตางหากตามขอคนพบจากการอภิปราย

ในการอภิปรายกลุมแตละครั้ง  ผูวิจัยจะจดบันทึกในแบบบันทึกและบันทึกเทปของ
การสนทนาทุกครั้งเพ่ือทีจ่ะนาํมาทบทวนประเดน็ของการอภปิราย เพ่ือไมใหประเดน็ใดประเดน็หนึง่ตก
หลนหรอืหลงลืมใน การบนัทกึขอมลูทีไ่ดจากการอภปิราย
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2.4  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล

ผูวจิยัไดใชข้ันตอนของการวจิยัเชงิคณุภาพในการวจิยัในระยะที ่3  มาใชในการ
วเิคราะหขอมูลและการแปรผลขอมูลซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1)  นาํขอมลูทีไ่ดจากการอภปิราย มาจดัระบบ ถอดเทปบนัทกึเสียง จดัพมิพขอ
มลูลงเครือ่งคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Microsoft Windows

2)  วิเคราะหขอมูลที่เปนขอความซ้ํากันหรือคลายกัน โดย รวบรวมขอมลูที่
อยูในกลุมความหมายเดยีวกนั(Categories)ไวในทีเ่ดยีวกนั แลวประมวลผล  สรุปเปนประเด็นสําคัญ

3)  จัดหมวดหมูของขอมูล ( Categorize Data ) ตามคุณสมบัติ
(Properties) และความคดิรวบยอด (Concept)ของแตละกลุมและแยกขอมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กออกจากขอมูลที่ไมมีความหมาย และไมเก่ียวของกับการวิจัย
ครั้งนี้

4)  นําขอมูลที่ไดจัดหมวดหมูแลวทั้งหมดมาแปลความหมายของขอมูล
(Interpreting Data) หลังจากนั้นก็เขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง   เนื้อหาสาระ และ
ขอเสนอเชิงนโยบายที่คนพบเปนฉบับราง (Tentative recommendations)

3. ระยะเวลาดาํเนินการ   2  กุมภาพันธ  2548

4.  ผลที่ไดรับ

ไดขอเสนอเชงินโยบายจากผูมีสวนไดเสียในระดับโรงเรียน ซึ่งขอเสนอดังกลาว เปน
ขอเสนอท่ีมาจากผูทีป่ฏิบตังิานจรงิและผูมสีวนไดเสียโดยตรงกบัโรงเรยีนขนาดเลก็ ขอมลูทีไ่ดจงึจะ
เปนประโยชนอยางยิง่ในการจดัทาํนโยบายระดับสูงเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหสามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

วิธีดําเนินการวิจัยทั้ง  4  ระยะ  สามารถสรุปเสนอไดดังตารางที่  4  ตอไปนี้
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ตารางที่  4 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ระยะที่ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ผูใหขอมูล/กลุมตัวอยาง
1 เพ่ือศกึษาความคาดหวงั

ทีส่ถานศกึษาตองดาํเนนิการ
จดัการศกึษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบอื่น ๆ    ที่เก่ียวของ

ศึกษาความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ
ตอการดําเนินงานของโรง
เรียนโดยการศึกษาเอกสาร

1.เอกสาร พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ กฎหมายและ
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ
2.ผูเช่ียวชาญ

2 เพ่ือศึกษาศกัยภาพการ
ดาํเนนิงานการบรหิารจดัการ
ดานโครงสราง ดานคน
ดานเทคโนโลยี และดาน
งาน ของโรงเรยีนขนาดเลก็
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ศึกษาศักยภาพการดําเนิน
งานเกี่ยวกับการบริหารจัด
การโรงเรียนขนาดเล็กภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยใช
แบบสอบถาม

โรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน  351  โรงเรียน

3 เพ่ือศึกษาขอเสนอเชิง
นโยบายจากผูมีสวนไดเสีย
ในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒ
นาศักยภาพโรงเรียนขนาด
เล็กใหสามารถดําเนินงาน
ไดตามความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545

ตรวจสอบขอเสนอทางนโยบาย
เก่ียวกับการบริหาจัดการ
โรงเรียน ขนาดเลก็  โดยการ
ศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ
แบบการศกึษาเจาะลกึ
เฉพาะกลุม(FocusGroup
Discussion) โดยการสมัภาษณ
อภิปราย ซักถาม

กลุมผูมีสวนไดเสีย
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
จํานวน   3  โรงเรียน ๆ
ละ 30  คน

4 เพ่ือเปนการยืนยันขอเสนอ
และรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจากผูมี
สวนไดเสียกับโรงเรียน
ขนาดเล็กอยางกวางขวาง

สัมมนาประชาพิจารณ ยืนยัน
ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเลก็อยางกวางขวาง
(Public hearing seminar)

กลุมผูมีสวนไดเสีย
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ใน
ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
จํานวน   9   โรงเรียน ๆ
ละ 15 คน  รวม 45 คน



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศกึษาวจิยัขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ  ไดดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู  วเิคราะหขอมลูและนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมูล  
เปน  4  ระยะ และ นําเสนอประเด็นสําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอเชิงนโยบายที่ผูวิจัยคนพบ 
ตามลําดับดังนี้
          1.  ผลการศึกษาความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
          2.   ผลการศกึษาศกัยภาพการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
            3.   ผลตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบ
ศึกษาเจาะลกึเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion)
          4.  ผลการสัมมนา ประชาพิจารณ (Public hearing seminar)  ยืนยัน ขอเสนอ          
เชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็อยางกวางขวาง  

5. ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1.   ผลการศึกษาความคาดหวัง

            เปนการศึกษาความคาดหวังการจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542  และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545   รวมทัง้กฎหมาย  ระเบยีบอืน่  ๆทีเ่ก่ียวของ  
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน

 การวิเคราะหเนื้อหา สาระ   ที่เปนความคาดหวงัของการจัดการศึกษาจาก  เอกสาร
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545”
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโรงเรียน  จําแนกตามกรอบที่ศึกษา  4  ดาน  ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ความคาดหวังดานโครงสราง

       มาตรา 9   “การจัดระบบ  โครงสราง    และกระบวนการจัดการศึกษา” ใหยึด
หลักดังนี้ ...

มาตรา 9  (2) มกีารกระจายอาํนาจไปสูเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา 9  (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   
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มาตรา 9  (5)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
มาตรา 9  (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน

 องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น”

สาระสาํคัญ  คือ  หลักการจัดการศึกษา  ซึ่ง วิเคราะหไดวา หลักการจัดการศึกษาได
กําหนดใหสอดรับกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสอดรับกับ หมวด 8  วาดวยทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยมีหลักการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคลองกับระบบสังคม ดาน
โครงสราง  4 ประเด็น  คือ

1) ตองมคีวามเปนเอกภาพดานนโยบาย แตจะตองมคีวามหลากหลายในการปฏบิตัิ
ใหเหมาะสมเพราะในแตละระดับหรือแตละทองที่อาจมีปจจัยที่แตกตางกันเชน นโยบายมาตรฐาน
การศกึษา  ซึง่มาตรฐานในแตละประเภท หรือในแตละทองถ่ินมคีวามแตกตางกัน โดยมมีาตรฐานกลาง
เปนจุดรวม  เปนตน

2) กําหนดใหมีการกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา เพ่ือสอดรับกับรัฐธรรมนูญ  โดยมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ

3) ใหมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย แตตองมีเอกภาพในมาตรฐานการศึกษา
ในแตละประเภทดวย เพ่ือเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะตองมีระบบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตละระดับดวย

4) ใหมีการระดมทรัพยากรทุกประเภท ไมใชเฉพาะดานใดดานหนึ่ง เพราะถือวา
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ  เปนความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม
ไมวาจะเปนบุคคล  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน   องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันชุมชนอื่นๆ ในสังคม  ซึ่งเปนไป
ตามปรัชญาที่วา   Education For All และ  All  For Education   (ความรวมมือในการจัด         
การศึกษาดังกลาว  เปนความรวมมือในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการศกึษา เชน การรวมคิด 
รวมทํา  รวมกําหนดนโยบาย  รวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา  รวมในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  การวัดประเมินผลรวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาดวย  ซึ่งแตกตาง
ในสาระสําคัญจากอดีตที่มักจะใหชุมชนมีสวนรวมเฉพาะการสนับสนุนการจัดการศึกษา  หรือ
สนับสนุนทรัพยากรเทานั้น)

ในกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา         
แหงชาติ พ.ศ. 2542   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จะเปนไปในลักษณะ          
ของการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหาร โดยภาครัฐ  ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและเปาหมายของการดําเนินการและ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา สวนการบริหารจัดการ ไดมีการกระจายอํานาจใหกับ
หนวยงานในระดับปฏิบัติเปนผูปฏิบัติ  ซึ่งแนวทางดังกลาว  ปรากฏอยูในบทบัญญัติของ                 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545            
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ที่กลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับหนวยงานที่จัดการศึกษา  ที่กําหนดในมาตรา 17  และมาตรา 18           
ใหจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานในหนวยงาน  3  ประเภท คือ

มาตรา 17  “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด       
เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก  เวนแตสอบไดปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
          สาระสาํคัญ  คือ  การศึกษาภาคบังคับ  ซึ่ง วิเคราะหไดวา การศึกษาภาคบังคับไมใช
เร่ืองเดียวกันกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวใหไมนอยกวา 12  ป  ตาม
มาตรา 43  แหงรัฐธรรมนูญ สวนการศึกษาภาคบังคับจะบังคับเทาใดก็ได โดยอาศัยความใน
มาตรา69 แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดไววา บุคคลมีหนาที่ รับการอบรมดังนั้นหนาที่               
ในการรับการศึกษาอบรมจึงเปนรากฐานของการศึกษาภาคบังคับ แตเนื่องจากเปนกฎหมาย             
แมบทการศึกษา จึงกําหนดหลักการที่จะกําหนดไวในกฎหมาย ดังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน
เร่ืองการศกึษาภาคบงัคบัและมคีวามสอดคลองกับรฐัธรรมนญู มาตรา 69 อายุของเดก็ ทีบ่ญัญตัไิว มี
ความสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กในปจจุบันและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนนําไปปฏิบัติให
เกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง  สวนหลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหกําหนดในกฎกระทรวง เพราะ
เปนเรื่องของรายละเอียด ไมควรกําหนดไวในกฎหมายแมบทความในมาตรานี้ ยังรองรับเด็กที่มี
อายุนอยกวากําหนด  แตสามารถสอบการศึกษาภาคบังคับชั้นปที่เกาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให
ถือวาจบการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งการศึกษาภาคบังคับ มี 2  ลักษณะ คือ

1) การบงัคบัดวยอาย ุ ไดแก  เดก็ทีม่อีาย ุยางเขาปที ่7 (อาย ุ6 ป) เขาเรียนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก (อายุ 15ป) สวนการนับอายุ จะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใดนั้น ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวง(เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา)

2) การบงัคบัดวยการศกึษา ไดแก  การสอบไดช้ันปทีเ่กาของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สวน
การแบงช้ันของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะตองเปนไปตาม มาตรา 16 วรรคสอง

มาตรา 18  “การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา

ดังตอไปนี้
(1) สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ไดแก  ศนูยเดก็เล็ก ศนูยพัฒนาเดก็เล็ก ศนูยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี
ความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

(2) โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัด
สถาบันพุทธศาสนา  หรือศาสนาอื่น

(3) ศูนยการเรียน ไดแก  สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกร
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วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถาน
สงเคราะห และสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด”

 สาระสาํคัญ คือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสาระสําคัญดังกลาว วิเคราะหไดวา สถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ใหมีความชัดเจนในการจัดการศึกษา ที่แบงตามวัยของเด็กที่จะเรียนและตาม
ประเภทของผูจัด  โดยแบงออกเปน 4 ประเภท คือ

1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2) โรงเรียน เปนสถานศึกษาที่จัดขึ้นโดยรัฐหรืออยูในการกํากับของรัฐ   รวมทั้งสถาน

ศกึษาสังกัดสถาบนัการศาสนา(โรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม  แผนกสามญัทีเ่ปดสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)
3) ศูนยการเรียนเปนสถานศึกษาที่จัดขึ้นโดยเอกชนหรือหนวยงานที่ไมมีหนาที่          

จัดการศึกษาโดยตรง
4) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทั้งของรัฐหรือของเอกชน  เพ่ือรองรับกับศนูยการศึกษา

นอกโรงเรียนที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในปจจุบันนี้  สามารถ
ดําเนินการตอไปได   แตมิไดหมายรวมถึงศูนยการศึกษาระดับภาค  ระดับจังหวัด หรืออําเภอที่มิ
ไดทําหนาที่จัดการเรียนการสอน

มาตรา 37 “ การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่นๆ ดวย

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติมีอํานาจ
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา”

สาระสําคัญ คือ  เขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งวิเคราะหไดวา สาระสําคัญ ในการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา  บริหารในรูปคณะกรรมการ  เพ่ือเปนการกระจาย
อํานาจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และใหมีความเชื่อมโยงกับทองถ่ิน โดย
ใชจํานวนสถานศึกษาและประชากรเปนหลัก หรือยืดหยุนในการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นมา
ใหมก็ได แตตองเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูประกาศใน         
พระราช กิจจานุเบกษา

มาตรา 40 “ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา  เพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ   วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ใหผูบรหิารสถานศกึษาเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18(1) และ (3)
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            สาระสาํคัญ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิเคราะหไดวา  เพ่ือกําหนด
ใหมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและสถานศกึษาอดุมศกึษาระดบัต่าํกวาปรญิญา ของแตละ
สถานศกึษา ยกเวนสถานศกึษาทีเ่ปนสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั และศนูยการเรียน ตามนัยของมาตรา 
18(1) และ (3) โดยมีประชาชนและองคกรตางๆ  มีสวนรวมในการบริหารและจดัการศกึษา เพ่ือ
ทาํหนาทีกํ่ากับและสงเสริมสนบัสนนุกจิการของสถานศกึษา โดยมอีงคประกอบ ดงันี ้1) ผูแทนผูปกครอง  
2) ผูแทนคร ู  3)  ผูแทนองคกรชมุชน 4) ผูแทนองคกรปกครองทองถ่ิน  5) ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา  6) ผูทรงคุณวุฒิ  7) ผูบริหารสถานศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ
           การกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการ และกรรมการวาระการดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนงใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
(องคประกอบของคณะกรรมการใด ไมมี ขณะจัดตั้ง เชนผูแทนศิษยเกา หรือคณะกรรมการอื่น ก็
สามารถดําเนินการไปได และไมถือวาขาดองคประกอบแตอยางใดอยางหนึ่ง)

  มาตรา 47   “ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน              
คุณาพภายนอก”

      ระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตาม       
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
           สาระสาํคญั คอื การประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่วเิคราะหไดวาตองจดัใหมกีารประกนั
คุณภาพการศึกษา  ทุกระดับ  ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา   เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย

1) การประกนัคณุภาพภายใน  หมายความวา การประเมนิผล หรือ การตดิตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง   
หรือโดยหนวยงานตนสังกัด(เขตพ้ืนที่การศึกษา) มีหนาที่กํากับ ดูแลสถานศึกษานั้น

2) การประกนัคณุภาพภายนอก   หมายความวา  การประเมนิผลหรอื ตดิตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายนอก โดยสํานักงานรับรอง มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว รับรอง เพ่ือ
เปนการประกนัคณุภาพและใหมกีารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของ สถานศึกษา

 มาตรา 48  “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
การศึกษาท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  
หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน   
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”

สาระสาํคัญ คือ  การเปดเผยตอสาธารณชน  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 48 กําหนดให
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาทุกแหง (สังกัดทุกกระทรวงที่จัดการศึกษา) จะตองจัดใหมี
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ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาและสถานศึกษาเอง เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินการ
ตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาแลว โดยจดัทาํรายงานประจาํปเพ่ือเสนอตอหนวยงาน ดงันี้

1) หนวยงานตนสงักัดและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ซึง่  หนวยงานตนสงักัด  หมายถงึ สํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เปนตน

    สวนหนวยงานทีเ่ก่ียวของ หมายถงึหนวยงานอืน่ๆ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีจ่ดัการศกึษา
แตไมไดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ก็ได

2) เปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารราชการ ดังกลาว
    การดาํเนนิการจดัทาํรายงานประจาํป ดงักลาว เพ่ือใหหนวยงานตนสงักัดและประชาชน

ไดมีสวนรวมในการนําสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     เพ่ือเปน
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป  เก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในนี้  
กระทรวงศึกษาธกิารไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2544   กําหนดใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   เปนระบบ
ทีส่ถานศกึษารวมมอืกับชมุชน และหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ภายใตการกาํกับดแูล และสนบัสนนุ สงเสริม
ของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา     ขอมูล หลักฐานที่
ตรวจสอบได และการมสีวนรวมของทกุฝายทีเ่ก่ียวของ วาผูเรียนทกุคนจะได    รับบรกิารดานการศกึษา
ทีม่คีณุภาพจากสถานศกึษา เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และคณุลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด
ในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เปนสวนหนึง่ของการบรหิารการศึกษา 
ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 1)การจัดระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3) การจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) 
การดาํเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8) การผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 57  “ใหหนวยงานทางการศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา โดยนําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ินของ
บุคคลดังกลาวมาใช  เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา”

 มาตรา 58 (2)  “ใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 



89

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัด และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน 
และทรัพยากรอื่นใหสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา ตามความเหมาะ
สมและความจําเปน”

 สาระสาํคัญ คือ  การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  ซึ่งวิเคราะหไดวา มาตรา 57  
และ มาตรา 58  นั้น กําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนหนวยงานทางการศึกษาตางๆ  สามารถที่จะ
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพ่ือมาเปนวิทยากรพิเศษ    
เปนผูทรงคุณวุฒิ  การทําหลักสูตรตางๆ โดยสถานศึกษาสามารถที่จะวาจาง  หรือใหคาตอบแทน
ตลอดจนการจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลนั้นดวย

การระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา เปนการระดมทรัพยากรทุกดานเพื่อใชในการ
ศึกษา  ไมใชเร่ืองงบประมาณเทานั้น แตรวมถึงคาสาธารณูปโภคอื่นๆ ดวย

มาตรา 60 “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับสถานศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน

  (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัว
ที่มีรายไดนอยตามความเหมาะสม และความจําเปน

  (3) จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความจาํเปนในการจดัการศกึษาสาํหรับผูเรียนทีม่คีวามตองการเปนพเิศษ แตละกลุม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ โดยคาํนงึถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา
และความเปนธรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง

(4) จดัสรรงบประมาณเปนคาใชจายดาํเนนิการ และงบลงทนุใหสถานศกึษาของรฐั
ตามนโยบายแผนพฒันาการศกึษาแหงชาตแิละภารกจิสถานศกึษา โดยใหมอิีสระในการบรหิารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา”

สาระสาํคัญ คือ  การจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งวิเคราะหไดวา มาตรา  60 การจัด
สรรงบประมาณเพือ่การศกึษา ไดกําหนดใหรัฐจดัสรรงบประมาณแผนดนิใหกับการศกึษา ในฐานะ
ทีม่คีวามสาํคญัสงูสุดตอการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ  ตามความมุงหมายและหลกัการ ในการจัด
การศึกษาตามกฎหมาย ตามมาตรา 60 (1) (2) (3) (4)  ดังนี้

1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน                   
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน

2) จัดสรรเงินทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัว
ที่มีรายไดนอยตามความเหมาะสมและความจําเปน

3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศกึษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุม
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4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย  ดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษา            
ของรฐัตามนโยบาย  แผนการศกึษาแหงชาตแิละภารกจิของสถานศกึษา โดยใหมอิีสระในการบรหิาร
งบประมาณ และทรพัยากรทางการศกึษา ทัง้นี ้ใหคาํนงึถึงคณุภาพ และความเสมอภาค ในโอกาสทาง
การศึกษา
                    ความคาดหวังดานโครงสรางสามารถสรุปไดวา โรงเรียนควรจัดระบบที่มี
ความหลากหลายในภาคปฏิบัติเพ่ือนําไปสูความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย   มีการระดมทรัพยากร
จากชมุชนเพือ่ใหเกิดการมสีวนรวมในการจดัการศกึษาเพือ่ใหมคีวามเสมอภาค  ตามสิทธิและโอกาส  
โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใหมีคุณภาพและเกิดประโยชน   
สูงสุด  โดยมีระบบการติดตามที่ชัดเจน  ภายใตการจัดระบบโครงสรางการบริหารงานขององคกร 
ซึง่เปนการดาํเนนิการเพือ่ประสาน  สงเสริม  สนบัสนนุและอาํนวยการ ใหบรกิารการศกึษาในโรงเรยีน
และผูมีสวนรวมจากทุกภาคของสังคม  โดยโครงสรางของการบริหารองคกร  ประกอบดวย                   
การบริหารทั่วไป   การประชาสัมพันธ   การวางแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการ  งบประมาณ   
การประกันคุณภาพการศึกษา  การติดตาม ตรวจสอบ  และ  ควบคุมคุณภาพการศึกษา

1.2.   ความคาดหวังดานคน

         มาตรา  53  “ใหมอีงคกรวชิาชพีคร ู ผูบรหิารสถานศกึษา  และผูบรหิารการศกึษา มี

ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  ในกํากับของกระทรวง  มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล  การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูบริหารการศึกษา

 ใหคร ู ผูบรหิารสถานศกึษา  ผูบรหิารการศกึษา  และบคุลากรทางการศกึษาอืน่ ทัง้ของรฐั
และเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีตามที่กฎหมายกําหนด

การจดัใหมอีงคกรวชิาชพีคร ู ผูบรหิารสถานศกึษา  และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน คณุสมบตัิ
หลักเกณฑและวิธกีารในการออกและเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพี ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด

ความในวรรคสองไมใชขอบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษา

ตามมาตรา  18  (3)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา

ความในมาตรานีไ้มใชบงัคบัแกคณาจารยผูบรหิารสถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษาในระดบั
อุดมศึกษาระดับปริญญา”

สาระสาํคัญ คือ  ใบประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 53 กําหนดใหมี   
องคกรวชิาชพีคร ู  ผูบรหิารสถานศกึษา  และผูบรหิารการศกึษา  โดยมคีณะกรรมการสภาทาํหนาที่   
ในการบริหาร  โดยมีอํานาจ หนาที่  ดังนี้
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1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
2) ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
3) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4) พัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา

           ผูที่จะตองมีใบประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาจะตอง
เปน ผูทําหนาที่ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
เทานั้น  ไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน สวนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมตองมี
ใบประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ผูที่จะตองมีใบประกอบวิชาชีพ
ประกอบดวย

1) ครู ตามมาตรา 18 (1)  สถานศึกษาปฐมวัย  และ (2) โรงเรียน  และครูใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา โดยหมายความ รวมถึงพระที่สอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญดวย

2) ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาของรัฐ (ที่เปนขาราชราชการครู)
และเอกชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสถาบันอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา (ผูที่ไมตองมี               
ใบประกอบวชิาชพีคร ู ผูบรหิารสถานศกึษา  และผูบรหิารการศกึษา ไดแก  บคุลากรทางการศึกษา ที่
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาที่เปนศูนยการเรียน  ผูบริหารการศึกษาเหนือระดับ           
เขตพ้ืนที่การศึกษา  วิทยากรพิเศษทางการศึกษา  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

 ครผููสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   จาํเปนตองมใีบประกอบวชิาชพี  เพราะเปนวชิาชพีผูสอน
โดยตรง และใกลชิดกับเด็ก ซึ่งอยูในระยะการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนตัวของตัวเอง และตอง
เตรียมความพรอมกอนจะเปนครู  เมื่อมีการเตรียมความพรอมจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบวา
การเตรียมความพรอมนั้น ไดมาตรฐานหรือไม กอนที่จะใหลงมือปฏิบัติ สวนคณาจารยระดับ

อุดมศกึษา เปนนกัวชิาการ เนนหนกัการหาความรูเพ่ือการพฒันาแลวจงึนาํมาถายทอด   จงึไมจาํเปน
ตองมี และไมไดใกลชิดเด็กมากเหมือนครู

มาตรา 73 “ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติ ในหมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา  
และ หมวด 7 ครู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ  จนกวาจะไดมีการดําเนิน
การ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว  รวมทั้ง การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู  
พ.ศ. 2488  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 ซึ่งตองไมเกินสามปนับตั้งแต
พระราชบัญํตินี้ใชบังคับ”

สาระสาํคญั คอื  ปรบัปรงุกฎหมายวาดวยครูและกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการครู 

ซึง่วเิคราะหไดวา  มาตรา 73 ใหการดาํเนนิการตามกฎหมายทีม่อียูแลวสามารถดาํเนนิการบงัคบัใช
อยางตอเนือ่งตอไปจนกวาจะมกีารแกไขปรบัปรงุ พระราชบญัญตัคิร ูพ.ศ. 2488 และ พระราชบัญญัติ
ระเบยีบขาราชการคร ูพ.ศ. 2523 แตไมเกิน 3  ป ทีก่ฎหมายนีใ้ชบงัคบัการเรงรัด   ใหมกีารปรับปรุง
แกไขกฎหมายดังกลาวขางตนดวย
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             ความคาดหวังดานคน สามารถสรุปไดวาสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนใหปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณโดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจและสทิธปิระโยชนทีเ่ปนธรรม โดยการบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน   ซึง่ประกอบดวย  การวางแผน
อัตรากาํลัง  การบรรจแุตงตัง้ วนิยั ทกัษะการปฏบิตังิาน พฤติกรรม ภาวะผูนํา การมอบหมายงาน  
การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร

1.3.  ความคาดหวังดานเทคโนโลยี

        การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย  พ.ศ.  2540
มาตรา  81  “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม

ใหเกิดความรู   คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรู  และปลูกฝงจิตสํานึก
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง  ๆ เรงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เพ่ือการพฒันาประเทศ  พัฒนาวชิาชพีครแูละสงเสริมภมูปิญญาทองถ่ิน ศลิปะและวฒันธรรมของชาติ

สาระบัญญัติที่สําคัญ  ๆ  ของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก็มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนด
ไวที่

มาตรา 25 “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  
ทกุรูปแบบไดแก หองสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ หอศลิป สวนสตัว สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศนูยการกฬีา และนนัทนาการ แหลงขอมลูและแหลงการเรียนรูอ่ืน
อยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ”

สาระสาํคัญ  คือ  แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง วิเคราะหไดวา รัฐตองสงเสริมใหเกิด
ความเทาเทียมกันในการเรียนรูของประชาชนในชาติอยางกวางขวางและเปนการเสริมการเรียนรู 
ทัง้ในระบบในโรงเรยีน นอกโรงเรยีน และเปนการเรยีนรูตลอดชวีติ ซึง่เปนการเนนคาํวาใฝรูใฝเรียน
ตลอดชีวิต

มาตรา 30  “ใหสถานศกึษาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ   รวมทั้ง  
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับการศึกษา ”
          สาระสาํคัญ  คือ  วิจัยและพัฒนา ซึ่ง วิเคราะหไดวา เพ่ือมุงเนนในเรื่องวิจัยและพัฒนา 
ที่เก่ียวกับการเรียนรู (ไมใชวิจัยเพื่อสรางองคความรูโดยทั่วไป) การวิจัยและพัฒนาตามมาตรานี้  
เพ่ือนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผูสอนใหดีข้ึนในทุกระดับการศึกษา โดย
กําหนดหลักการ ดังนี้
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1) สถานศึกษา  มีหนาที่ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2) สงเสริมใหผูสอน  สามารถทาํการวจิยัเพือ่พัฒนาการเรยีนรูเหมาะสมกบัผูเรียน

ในแตละระดับการศึกษา
             ในการบรหิารและจดัการศกึษา ไดกําหนดใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญูโดยม ีหลัก  
3  ประการ คือ
        1) เอกภาพ  ในนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแตหลากหลายในการปฏิบัติ
        2) การกระจายอํานาจ  ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา
        3) การมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  เอกชน  องคกรตางๆ และสถาบัน
สังคมตางๆ

 มาตรา 64  “ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน    
ตําราหนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน  วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี      
เพ่ือการศกึษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ”
             สาระสาํคญั  คอื  สงเสริมการผลติและพฒันาแบบเรยีน ซึง่ วเิคราะหไดวารัฐตองสงเสริม
และสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ หรือบุคคลไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใหมีการผลิต
และพัฒนาเทคโนโลย ี เพ่ือการศกึษาทกุระดบัไมวาจะเปนระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานหรอืระดบัอดุมศกึษา 
เพ่ือใหมกีารผลติและพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา  ซึง่ประกอบดวย   แบบเรยีน  ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการอื่น    ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน   วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน

มาตรา 66 “ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี          
เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”

สาระสาํคัญ  คือ  พัฒนาผูเรียน ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 66  กําหนดหลักการ      
ในการพัฒนาเด็กไทยหรือผูเรียนในการใชเทคโนโลยี (ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร  หรือเทคโนโลยี
อ่ืนๆ) โดยตองการสรางทักษะใหผูเรียนไดมีการเริ่มตนตั้งแตเด็ก หรือตั้งแตเร่ิมตนที่ผูเรียน          
มโีอกาสแรกทีท่าํไดเพ่ือใหเดก็ไดเรียนเทคโนโลยโีดยเรว็และตามความพรอมทีท่าํได ซึง่เปนการเรง
ใหมีการจัดใหเด็กไดทําและจะตองทําใหแกเด็กดวย  เพราะเนื่องจากคนไทยขาดทักษะสากลใน
การใชเทคโนโลยี ซึ่งเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา
ความคาดหวงัดานเทคโนโลย ี สามารถสรปุไดวาสงเสริมและสนบัสนนุใหใชแหลงเรียนรูทกุรูปแบบ
ใหเพียงพอ พรอมทัง้การระดมทนุเพือ่ผลติสือ่และนาํเทคโนโลยมีาใชพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรยีนรู
ตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตโดยมีการตรวจสอบการใชอยางเปนระบบ ซึ่งการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน นั้น ประกอบดวย  นวัตกรรม  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  
เทคโนโลยี   วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
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1.4. ความคาดหวังดานงาน

    มาตรา  6  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”

สาระสาํคัญ  คือ  หลักการหรือปรัชญาการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 6 
เปนการแสดงเจตจาํนงและหลกัการหรอืปรชัญาการศกึษา ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาตฉิบบันี้ 
ไวในหมวด 1   ซึ่งประกอบไปดวยหลักการ ดังนี้
 1) การจัดการศึกษาเพื่ออะไร

2) เปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใคร
 3) มีหลักการในการจัดการศึกษาอยางไร
                 4) มีวิธีการจัดการศึกษาอยางไร

ใหถือวาการศึกษามีความสําคัญตามหลักการที่กําหนดไวในแผนการศึกษาชาติ  
เพ่ือเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลและสังคมใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอเนื่อง      
ซึ่งเปนการพัฒนาที่มีอุดมการณและมีความสําคัญยิ่งตออนาคตของชาติ  โดยเนนการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ใน 8 ประการ หลัก คือ   รางกาย   จิตใจ  สติปญญา  
ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

มาตรา  7  “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิหนาที่  เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  การกีฬา         
ภูมิปญญาทอง ถ่ิน   ภูมิปญญาไทยและความรู อัน เปนสากล   ตลอดจนอนุ รักษ   
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง        
มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”

สาระสาํคัญ  คือ  หลักการหรือปรัชญาการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 7 
ใหทราบถึงวัตถุประสงคและกระบวนการเรียนรู ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกโดยมี
สาระสําคัญ  ดังนี้

1) การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

2) รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค  และศักดศรีความเปน
มนุษยและเคารพกฎหมาย

3) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ

4) สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และการกีฬา
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5) ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล
6) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
7) มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี  รูจกัพ่ึงตนเอง  มคีวามรเิร่ิมสรางสรรค

ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง(เพ่ือสอดรับกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ)

มาตรา  15  “ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศรัย ”

(1) การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร
 ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

(2) การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเง่ือนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนนเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  
ส่ือหรือแหลงความรู อ่ืน  ๆ

สถานศกึษาอาจจดัการศกึษาในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่หรือทัง้สามรปูแบบก็ไดใหมกีารเทยีบ
โอนผลการเรยีนทีผู่เรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดยีวกนัหรอืตางรูปแบบไดไมวาจะเปนผลการเรยีน
จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝก
อาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน

สาระสาํคัญ  คือ  รูปแบบการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 15  คาดหวัง
วา การจัดการศึกษา มีหลายระบบ  และในระบบหนึ่งๆ มีวิธีการจัดการศึกษาได 3 รูปแบบ  คือ 
การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย   โดยมีความแตกตางในวิธี
การศึกษา และระยะเวลาการศึกษา  แตมีผลการประเมินผลใชหลักการเดียวกัน แตจะมีหลายวิธี

 มาตรา 22  “ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให   
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  ”

สาระสาํคัญ  คือ  ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งวิเคราะหไดวา การจัดการศึกษาอบรมให
ยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนสามารถที่จะเรยีนรูตามความถนัดหรือ
ความสนใจของตนเองได  โดยที่สถานศึกษาตองจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน
ตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
    มาตรา  23   “การจดัการศกึษา  ทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษา
ตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญ  ทั้งความรู   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
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(1) ความรูเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแกครอบครัว
 ชุมชน  ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และ
ระบบการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

       (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณ เร่ือง การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน

      (3) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และ
การประยุกตใชภูมิปญญา

     (4)  ความรู  และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง

       (5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข”
สาระสาํคญั   คอื  หลักเกณฑการจดัการศกึษา  ซึง่วเิคราะห ไดวา  มาตรา  23

กําหนดหลักเกณฑการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษาโดยใหเนนความสําคัญ      
ทั้งความรู   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และสามารถจะนําความรูตางๆ ในการบูรณาการ      
ในการนําเอาความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดความสัมพันธรวมกันได ไมใชเฉพาะมีความรู
อยางใดอยางหนึ่งโดยมิไดนํามาใชรวมกัน  ในการใหการศึกษาจะตองเนนความรูทั่วไปในเรื่อง
ตอไปนี้

1)  ความสัมพันธทางสังคมประวัติศาสตรและการเมือง  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัติรยทรงเปนประมุข
    2)  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3)  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย
    4) ภาษาและคณติศาสตร  โดยเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตองตามหลกัไวยากรณ 
แตมไิดหมายความวา จะตองหมายถงึทีใ่ชสอนเฉพาะภาษาไทยเทานัน้  อาจจะสอนตัง้แต 2 ภาษา ข้ึน
ไปก็ได

    5) การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

    มาตรา 24  การจดักระบวนการเรยีนรู  ใหสถานศกึษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ดาํเนนิการ
ดังตอไปนี้

(1) จดัเนือ้หาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

(2) ฝกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณและการประยกุต
ความรูมา ใช    เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

(3) จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปนรักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
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(4) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดลุกัน
 รวมทั้งปลูกฝง    คุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา

(5) สงเสริมสนบัสนนุใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอม ส่ือการเรยีน  
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู  ไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ

(6) จดัการเรยีนรูใหเกิดขึน้ไดทกุเวลาทกุสถานที ่ มกีารประสานความรวมมอืกับ
บิดามารดา   ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

สาระสาํคัญ  คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 24
กําหนดหลักการในการใหการศึกษาของสถานศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา) 
และหนวยงานที่เก่ียวของในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการ  เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษา
จากกระบวนการเรียนรูและถายทอดในเรื่องดังนี้

1) เนื้อหาสาระและกิจกรรม
2) ทักษะและกระบวนการศึกษา
3) การฝกปฏิบัติและไดเรียนรูจากประสบการณ

                4) ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม
                    5) บรรยากาศ  สภาพแวดลอม และส่ือการเรียน
                6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา

มาตรา 26  “ใหสถานศกึษาจดัการประเมนิผูเรียนโดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเรียน
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไป      
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
    ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ  และใหนําผล
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย”

สาระสาํคัญ  คือ  การประเมินผูเรียนและการคัดเลือกเขาศึกษาตอ  ซึ่งวิเคราะห ไดวา
มาตรา 26 คาดหวงัวา ใหสถานศกึษาจดัใหมกีารประเมนิผูเรียนในระหวางการศกึษาและการคดัเลอืก
เขาศึกษาตอ โดยใชหลักการ

1) การประเมินผูเรียน  เปนการประเมินการเรียนการสอนโดยวิธีที่หลากหลาย 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา แตทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงการประเมิน
ดานคุณธรรม มีความครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และเกิดความตอเนื่องของกระบวนการศึกษา  
โดยพิจารณาจากการพัฒนาผูเรียน ความประพฤติ  การสังเกต

2) การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ เปนการคัดเลือกเขาศึกษาตอในทุกระดับ  
การศึกษาตอไมวาจะเปนการศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษาหรือ     
ในระหวางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยกัน  ซึ่งอาจมีหลากหลายวิธีในการคัดเลือก  แตทั้งนี้    
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จะตองนําผลการประเมินของผูเรียนตามขอ 1 มาใชประกอบการพิจารณาในการจัดสรรโอกาส  
การเขาศึกษาตอดวย
   การนําเอาผลประเมินของผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณานั้นเปนดุลยพินิจ  
ของสถานศึกษา

มาตรา 27  “ใหคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ข้ันพืน้ฐานเพือ่ความเปนไทย  ความเปนพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิ การดาํรงชวีติและการประกอบอาชพี
ตลอดจนเพื่อศึกษาตอ
       ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ”

สาระสาํคญั  คอื  หลักสตูรแกนกลางและทองถิน่  ซึง่วเิคราะหไดวา  มาตรา  27
กําหนดใหคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่เปนหนวยบรหิารราชการสวนกลางเปนผูจดัหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานในสวนหลักที่เปนแกนกลางสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน โดยมีหลักการ 
ดังนี้

1) คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่เปนราชการสวนกลาง ในระดบักรม มี
หนาทีจ่ดัทาํหลักสูตรการศกึษาในสวนหลกัทีเ่ปนแกนกลางเพือ่ใหการศกึษามคีวาม  หลากหลาย ผูที่มี
ความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาจะตองจัดใหมีหลักสูตรแกนเพื่อเปน   มาตรฐานที่จะทําให
การศึกษาในแตละระดับมีความตอเนื่องสอดรับกันโดยมีสาระหลัก  4  ประการ

1.1)  ความเปนไทย
1.2)  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
1.3)  เพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
1.4)  การศึกษาตอ

3) สถานศึกษา  มีหนาที่จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน จะดําเนินการจัดทําเองหรือมอบหมาย
ใหบุคคลหรือหนวยงาน หรือบุคคลในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทําก็ได โดยมีสาระ  ดังนี้

2.1)  เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม
2.2)  ภูมิปญญาทองถ่ิน

                           2.3)  คณุลักษณะอนัพงึประสงค เพ่ือเปนสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัชมุชน
และสังคม

ในสวนของคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจในการจัดทําหลักสูตรไดเนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานสังกัด
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังกลาว
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 มาตรา 28  “หลักสูตรการศกึษาระดบัตางๆ รวมทัง้หลักสูตรการศกึษาสําหรับบคุคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสามและวรรคสี ่ ตองมลัีกษณะหลากหลาย  ทัง้นีใ้หจดัตามความเหมาะสม
ของแตละระดบั โดยมุงพัฒนาคณุภาพชวีติของบคุคลใหเหมาะสมแกวยัและศกัยภาพ
      สาระของหลกัสูตร  ทัง้ทีเ่ปนวชิาการ  และวชิาชพี  ตองมุงพัฒนาคนใหมคีวามสมดุล  
ทั้งดานความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม
     สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง  
และวรรคสองแลว  ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา   
วิจัย  เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม”

สาระสาํคญั  คอื  การจดัทาํหลกัสตูร  ซึง่วเิคราะหไดวา  มาตรา 28 คาดหวงัวา
เพ่ือใหการจดัทาํหลักสูตรของระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานและระดบัอดุมศกึษา ไมวาจะเปนหลกัสูตร
ของคนพกิาร  ผูดอยโอกาส หรือบคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ ตามมาตรา 10  วรรคสอง  วรรคสาม  
และวรรคสี่ จะตองมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมของแตละระดบัหรือแตละประเภท 
โดยมีหลักการ  ดังนี้

1) มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ซึ่งมีความหลากหลาย ใหเหมาะสมตามวัย  
ตามศักยภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม

2) สาระของหลกัสูตรทีเ่ปนวชิาการและวชิาชพี ตองมุงพัฒนาคนใหมคีวามสมดลุ   
ทั้งดานความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม

3) หลักสูตรอุดมศึกษา   นอกจากคุณลักษณะตามขอ1 และขอ 2 แลวจะตองมี
ความมุงหมายเฉพาะทีจ่ะพฒันาวชิาการ  วชิาชพีช้ันสงูและการคนควาวจิยั เพ่ือพัฒนาองคความรู
และพัฒนาสังคมดวย

ในสวนหลกัสูตรอดุมศกึษา เปนการพฒันาหลกัสูตรของระดบัอดุมศกึษา ราชการ
สวนกลางจะทําหนาที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา จากนั้นมหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตร  ดวยตนเอง
ทั้งหมด

มาตรา 29 “ใหสถานศกึษารวมกบับคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชมุชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น สงเสริม      ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน    ชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมกีารจดัการศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรู ขอมลูขาวสาร และรูจกัเลือกสรรภมูปิญญา และ
วทิยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และ ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน”

สาระสําคัญ คือ  การเรียนรูภายในชุมชน  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 29 กําหนดให
สถานศึกษารวมกับชุมชนและองคกรตางๆ ในการสงเสริมการเรียนรูในชุมชนเพื่อตองการใหมี
โรงเรียน  ชุมชน  โดยใหสถานศึกษาเปนองคกรนําในเรื่องการสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ความคาดหวังดานงาน  สามารถสรุปไดวา  จัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหเกิดความเสมอภาคอยางครบถวน  โดยจดักระบวนการเรยีนรูเพ่ือมุงปลกูจติสาํนกึในความเปนไทย
เปนคนทีส่มบรูณทัง้รางกาย  สตปิญญา  อารมณ   มคีณุธรรม  และอยูในสังคม   ไดอยางมคีวามสขุ
โดยใชวธิกีารประเมนิผลการพฒันาทีห่ลากหลายในการประเมนิผล   การเรียนรู  ซึง่  ภารกจิการบรหิาร
งานในโรงเรยีน   ประกอบดวย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู การประเมินผล  การนิเทศ การบริหาร
วิชาการและการแนะแนว

2.   ผลการศกึษาศกัยภาพการดาํเนินงานการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็

  จากการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 จาก 351 โรงเรยีน ปรากฏผลการวเิคราะหขอมลูตามลาํดบัดงันี้

ตอนที ่1  ขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม

    ขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม  ปรากฏผลดงัตารางที ่5 ดงัตอไปนี้
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ตารางที่  5   แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ จาํนวน รอยละ

1. ตําแหนง
- ครูใหญ
- อาจารยใหญ
- ผูอํานวยการ

77
55
219

21.90
15.70
62.40

รวม 351 100.00
2. เพศ

- ชาย
- หญิง

318
33

90.60
9.40

รวม 351 100.00
3. วุฒิการศึกษา

- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

6
228
116
1

1.70
65.00
33.0
0.30

รวม 351 100.0
4. ระยะเวลาทีเ่ขาสูตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา

- นอยกวา  1  ป
- 1 – 5 ป
- มากกวา 5 ป – 10 ป
- มากกวา 10 ป – 15 ป
- มากกวา 15 ป – 20 ป
- มากกวา 20 ป

18
123
82
49
41
38

5.10
35.00
23.40
14.00
11.70
10.80

5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนปจจุบัน
- นอยกวา 1ป
- มากกวา 1 ป – 3 ป
- มากกวา 3 ป – 6 ป
- มากกวา 6 ป – 9 ป
- มากกวา 9 ป – 12 ป
- มากกวา  12 ป

49
116
90
35
21
40

14.00
33.00
25.60
10.00
6.00
11.40

รวม 351 100.00
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ตารางที่  5   แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  (ตอ)

สถานภาพ จาํนวน รอยละ

6. โรงเรียนเปดสอนในระดับ
- อนุบาล
- ชวงชั้นที่ 1 – 2
- ชวงชั้นที่  1 – 3

300
337
11

85.47
96.00
3.10

จากตารางที่  5   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเมื่อจําแนกตามตําแหนงเปนผูอํานวยการ
มากที่สุด  รอยละ  62.40  รองลงมาเปนครูใหญ  รอยละ  21.90  และอาจารยใหญ  รอยละ 
15.70 ตามลาํดบั  เมือ่จาํแนกตามเพศ เปนเพศชายมากทีสุ่ด รอยละ 90.60 เปนเพศหญิง รอยละ 
9.40เมือ่จาํแนกตามระดบัทีโ่รงเรยีนเปดสอน เปนโรงเรยีนทีเ่ปดสอนชวงชัน้ที ่ 1-2 มากที่สุด รอยละ 
96.00  รองลงมาเปนโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 รอยละ 3.10  และเปนโรงเรียนที่เปดสอน
ระดบัอนบุาลรอยละ 85.47  ตามลาํดบั เมือ่จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา เปนผูทีม่วีฒุกิารศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด รอยละ 65.00 รองลงมาเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท รอยละ 3.30  และเปนผูที่มี
วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 1.70  ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามระยะเวลาที่เขาสู
ตําแหนง เปนผูที่มีระยะเวลาเขาสูตําแหนง 1-5 ป  มากที่สุด รอยละ 35.00  รองลงมา เปนผูที่มี
ระยะเวลาเขาสูตําแหนงมากกวา  5-10 ป รอยละ 23.40  และเปนผูที่มีระยะเวลาเขาสูตําแหนง
มากกวา 10 ป  รอยละ  14.00  ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตามระยะเวลาทีป่ฏิบตังิาน เปนผูทีม่รีะยะ
เวลาปฏบิตังิานมากกวา 1-3 ป มากทีสุ่ด รอยละ 33.00  รองลงมาเปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 
มากกวา 3-6 ป รอยละ 25.60 และเปนผูทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานนอยกวา 1  ป รอยละ  14.00  ตามลาํดบั

ตอนที่ 2   ศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไข
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 6-9
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ตารางที่ 6  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ดานโครงสราง

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

1 การบริหารงานโดยใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล 3.48 .86 ปานกลาง
2 การบริหารจัดการตามโครงสรางตามหลักการบริหารงานดาน

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคลและบริหารทั่วไป
3.73 .84 มาก

3 การวางระบบและดําเนินงานธุรการโดยยึดหลัก
ความสะดวกถูกตอง รวดเร็วและประหยัดคุมคา

3.91 .80 มาก

4 การพฒันาระบบและเครอืขายขอมลูสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 3.38 .84 ปานกลาง
5 การประสานและพัฒนาเพื่อความรวมมือและสนับสนุนทาง

วิชาการจากเครือขายการศึกษาตางๆ
3.27 .83 ปานกลาง

6 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวม 4.01 .80 มาก
7 การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 3.25 .53 ปานกลาง
8 การสงเสริมและสนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบริหารทั่วไป
3.65 .85 มาก

9 การดูแลรักษา อาคารสถานที่  และสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู

3.97 .85 มาก

10 การจดัทาํสํามะโนผูเรียนทีจ่ะเขาเรียนเพือ่เตรยีมการจดัการศกึษา 4.07 .79 มาก
11 การกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ 3.82 .71 มาก
12 การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ 2.74 1.01 ปานกลาง
13 การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย 2.54 1.11 ปานกลาง
14 การวางแผน กําหนดและแนวทาง สงเสริมงานกิจการ

นักเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวม
3.76 .83 มาก

15 การจดัใหมเีครอืขายประสานงาน และประชาสมัพนัธการศกึษา 3.35 .84 ปานกลาง
16 การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ ที่จัดการศึกษา
3.44 .96 ปานกลาง

17 การติดตอ ประสานงาน การจัดการศึกษากับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น

3.89 .78 มาก

18 การจัดระบบการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.76 .74 มาก
19 การใหบริการสาธารณะแกชุมชนและหนวยงานอื่น 3.94 .86 มาก
20 การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.73 .77 มาก
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ตารางที่ 6  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ดานโครงสราง  (ตอ)

ขอที่ รายการ  X  S.D. แปลผล

21 การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินจากองคกร
ภายนอก

3.74 .83 มาก

22 ความมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ

3.76 .83 มาก

23 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

4.00 .80 มาก

24 การจัดการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนองคกร
ปกครองทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

4.10 .83 มาก

25 การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย 4.62 .60 มากที่สุด
26 การลดอัตราและปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 4.43 .92 มาก
27 การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป 3.34 1.41 ปานกลาง
28 การสงเสริมใหผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป 4.21 .96 มาก
29 การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม 3.13 1.29 ปานกลาง
30 การใหสิทธิและโอกาส ชวยเหลือเด็กเปนกรณีพิเศษ  เชน 

เด็กขาดแคลน เด็กไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
4.02 .91 มาก

31 การดาํเนนิงานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 3.98 .84 มาก
32 การสรรหากรรมการสถานศึกษาตามเจตนารมณของ

กฎหมาย
4.13 .84 มาก

33 การทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของกรรมการสถานศึกษา

3.79 .90 มาก

34 การยกยองเชดิชเูกียรต ิผูทีส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษา 4.12 .79 มาก
35 การปกปอง ดูแลและรักษาทรัพยสินของราชการ 4.46 .67 มาก
36 การหารายไดและผลประโยชนเพ่ือพัฒนาการบรหิารจดัการศกึษา 3.65 1.02 มาก
37 การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 4.31 .66 มาก
38 การดูแลบํารุง รักษาใชทรัพย สินของโรงเรียนให เ กิด

ประโยชนสูงสุด
4.40 .66 มาก

39 การบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูในโรงเรียน
ใหเกิดมีรายไดหรือหาประโยชน

3.36 1.15 ปานกลาง
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ตารางที่ 6  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ดานโครงสราง (ตอ)

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

40 การจัดทําและเสนอของบประมาณสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.91 .83 มาก

41 การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจงานที่วิเคราะห
ตามแผนงาน / โครงการ

3.95 .84 มาก

42 การจัดทําแผนและจัดการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีสวนรวม

3.92 .80 มาก

43 การบริหารการเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด อยางโปรงใส

4.42 .72 มาก

44 การบริหารบัญชีตามหลักนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานของรัฐ

4.27 .75 มาก

45 การบริหารพัสดุและทรัพยสินตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535

4.36 .71 มาก

46 การจัดระบบตรวจสอบและติดตาม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณ

4.13 .76 มาก

รวม 3.83 .52 มาก

     จากตารางที ่ 6  พบวา  ศกัยภาพการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ  ดานโครงสราง โดยรวม มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก    ( X = 3.83) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีศักยภาพสูงสุดคือ การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย มีศักยภาพ
การดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.62) รองลงมาคอื การปกปอง ดแูลและรักษาทรพัยสิน
ของราชการ มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก  ( X = 4.46) และการบริหารการเงินตาม
ข้ันตอนและวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงักําหนดอยางโปรงใสมศีกัยภาพการดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก
( X = 4.42) ตามลําดับ สวนขอที่มีศักยภาพต่ําสุดคือการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ( X = 2.54)
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ตารางที ่7  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ดานคน

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

47 การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรโดยสถานศึกษา 2.35 1.41 นอย
48 การมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรม ตามความรู

ความสามารถ และประสบการณ
4.14 .87 มาก

49 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.13 .70 มาก
50 การเสรมิสรางภาวะผูนาํของครูและบคุลากรในองคกร เพ่ือผล

สําเร็จของการปฏบิตังิานหรอืเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร
4.10 .71 มาก

51 การมสีวนรวมในการปฏบิตังิานของครแูละบคุลากรในโรงเรยีน 4.47 .63 มาก
52 การกํากับ ดูแลครูและบุคลากร ใหปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณตามวิชาชีพ
4.28 .68 มาก

53 การบริหารงานบุคคล และครูโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 4.42 .64 มาก
54 การสรางแรงจูงใจครูและบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ
4.29 .68 มาก

55 การพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากร
อยางเปนธรรม

4.55 .61 มากที่สุด

56 การสงเสริมใหมีคาตอบแทน  สิทธิประโยชนแกครู  
และบุคลากรเพื่อใหมีรายไดตามความเหมาะสม

3.67 1.08 มาก

รวม 4.04 .55 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดานคน  โดยรวมมีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X =4.04)               
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีศักยภาพสูงสุดคือ การพิจารณาความดีความชอบของครู          
และบุคลากรอยางเปนธรรม มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59)         
รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีศักยภาพ               
การดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 4.47) และการบริหารงานบุคคลและครู โดยยึดหลัก           
การกระจายอํานาจ มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 4.42) ตามลําดับ  สวนขอที่
มีศักยภาพต่ําสุดคือ การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรโดยสถานศึกษา มีศักยภาพ         
การดําเนินงานอยูในระดับนอย  ( X = 2.35)
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ตารางที่ 8  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ดานเทคโนโลยี

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

57 การใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ 3.50 .88 ปานกลาง
58 การจดัตัง้ศนูยส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ 3.01 1.01 ปานกลาง
59 การระดมทุนเพื่อการพัฒนา ส่ือ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3.99 1.02 มาก
60 การจัดเครือขายเพื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 3.15 .88 ปานกลาง
61 การสงเสริมและจัดตั้งแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  เชน  

หองสมุด สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ

3.55 .89 มาก

62 การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ินจากภาย
นอกสถานศึกษา  เพ่ือการจัดการศึกษา

3.61 .84 มาก

63 การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  
ใหเหมาะสมกับผูเรียน

3.40 .86 ปานกลาง

64 การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร มีการผลิตสื่อ  
ส่ิงพิมพและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

3.58 .79 มาก

65 ก า รพัฒน าครู แ ล ะบุ คล าก ร ในกา ร ใ ช เ ทค โน โลยี  
เพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

3.72 .79 มาก

66 การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

3.51 .86 มาก

67 การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการใชเทคโนโลยกีารศกึษา 3.41 .86 ปานกลาง
รวม 3.44 .66 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวา ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เ ฉี ย ง เหนื อ  ดานเทคโนโลยี โดยรวม มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง        
( X = 3.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  การระดมทุนเพื่อการพัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.99)    รองลงมาคือ 
การพัฒนาครูและบุคลากร  ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  มีศักยภาพ 
การดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.72) และรวบรวมและใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน
จากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษามีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก             
( X = 3.61) ตามลําดับ สวนขอที่มีศักยภาพต่ําสุดคือการจัดเครือขายเพื่อการเรียนรูใหมี                
ประสิทธิภาพ  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.15)
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ตารางที่  9 ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานงาน

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

68 การจดัทาํหลักสูตรสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยการมสีวนรวม 3.83 .89 มาก
69 การจัดทําสาระหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีความเปนไทยเปน

พลเมืองดี ดํารงชีวิตในชุมชน และประกอบอาชีพ
3.92 .80 มาก

70 การจัดทําสาระหลักสูตรเพื่อการศึกษาตอของผูเรียน 3.57 .88 มาก
71 การจดัการศกึษาเพือ่ใหนกัเรียนมคีวามสมบรูณดานสตปิญญา 3.97 .71 มาก
72 การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณดานรางกาย 4.11 .68 มาก
73 การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณดานจิตใจ

คุณธรรม ดํารงชีวิต อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4.17 .74 มาก

74 การจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของผูเรียน 4.17 .74 มาก
75 การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู  มุงปลูกฝงจิตสํานึก

ในความเปนไทย
4.23 .72 มาก

76 การพัฒนา สาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 3.82 .80 มาก
77 การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางรางกาย

ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
3.17 1.09 ปานกลาง

78 การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ดวยรูปแบบที่เหมาะสม

3.09 1.05 ปานกลาง

79 การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางอารมณ 
สังคม ดวยรูปแบบที่เหมาะสม

3.18 1.05 ปานกลาง

80 การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการผูเรียนสําคัญที่สุด 4.17 .75 มาก
81 การจดัการศกึษาเพือ่ใหผูเรียนพฒันาไดอยางเตม็ตามศกัยภาพ 4.09 .77 มาก
82 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 3.97 .80 มาก
83 การจดัการเรยีนรูโดยเนนกระบวนการเรยีนรูดานทกัษะภาษาไทย 4.14 .71 มาก
84 การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรูดานทักษะ

ภาษาตางประเทศ
3.10 .96 ปานกลาง

85 การจดัการเรยีนรูโดยเนนกระบวนการเรยีนรู ดานวทิยาศาสตร 3.74 .87 มาก
86 การจดัการเรยีนรูโดยเนนกระบวนการเรยีนรู ดานคณติศาสตร 3.86 .77 มาก
87 การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู ดานสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.78 .74 มาก

88 การจดัการเรยีนรูโดยเนนกระบวนการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 3.81 .75 มาก
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ตารางที่  9 ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานงาน  (ตอ)

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

89 การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู ดานศิลปะ 3.52 .79 มาก
90 การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู ดานการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี
3.67 .82 มาก

91 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนวิธีการ สาระ กระบวนการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรอบรู

3.66 .75 มาก

92 การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถใชวิจัยเปน
สวนหนึ่งในการเรียนรู

3.05 .94 ปานกลาง

93 การประเมินผูเรียนตามความเหมาะสม 3.90 .66 มาก
94 การประเมินผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 3.70 .79 มาก
95 การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน 3.70 .78 มาก
96 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 3.52 .83 มาก
97 การเทียบโอนผลการเรียน 2.40 1.12 ปานกลาง
98 การจัดระบบการนิเทศการศึกษา 3.57 .79 มาก
99 การจัดระบบและบริการแนะแนวการศึกษา 3.47 .81 ปานกลาง
100 การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4.03 .72 มาก

รวม 3.76 .51 มาก

จากตารางที่ 9  พบวา  ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ดานงาน โดยรวมมีศัก ยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก     ( X = 3.76)   เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู  มุงปลูกฝงจิต
สํานึกในความเปนไทย  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 4.23)   รองลงมา คือ 
การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณดานจิตใจ คุณธรรม ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข การจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของผูเรียน  การจัดการศึกษาโดยยึด
หลักการผูเรียนสําคัญที่สุด มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 4.17)  และการจัด
การเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู ดานทักษะภาษาไทย  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับ
มาก (X = 4.14) ตามลาํดบั สวนขอทีม่ศีกัยภาพต่าํสุดคอื การจดัการศกึษาสาํหรับผูทีม่คีวามบกพรอง
ทางสตปิญญาดวยรปูแบบทีเ่หมาะสมมศีกัยภาพการดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง ( X = 3.09)
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ตารางที ่10   ศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                จําแนกเปนรายดาน

ขอที่ รายการ X S.D. แปลผล

1 ดานโครงสราง 3.83 .52 มาก
2 ดานคน 4.04 .55 มาก
3 ดานเทคโนโลยี 3.44 .66 ปานกลาง
4 ดานงาน 3.69 .57 มาก

รวม 3.76 .51 มาก

จากตารางที ่ 10 พบวา ศกัยภาพการดาํเนนิงานโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
โดยรวมทั้ ง   4 ดาน  มีศัก ยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.76)   เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  ดานที่มีศักยภาพสูงสุด คือ ดานคน มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
( X = 4.04)  รองลงมา คือ ดานโครงสราง  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
( X = 3.83)  และดานงาน มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.69) ตามลําดับ 
สวนดานที่มีศักยภาพต่ําสุด คือ ดานเทคโนโลยี มีศัก ยภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.44)
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ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก

             การดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545   พบวา มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ปรากฏดังตาราง   ที่ 11-14 ตอไปนี้

ตารางที่ 11 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ดานโครงสราง

ประเด็นที่ ปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ

1 ขาดแคลนงบประมาณและงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ 100 28.49
2 บุคลากรไมครบตามโครงสราง 76 21.65
3 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลคณุภาพการศกึษายังไมชัดเจน 26 7.41
4 โครงสรางการบรหิารตาม พ.ร.บ. การศกึษาแหงชาต ิ2542เปนกรอบ

ทีก่วางโรงเรยีนขนาดเลก็ไมสามารถจดัใหครอบคลมุทกุกิจกรรม
24 6.84

5 นโยบายการบริหารไมเปนเอกภาพ 20 5.70
6 ชุมชนขาดศักยภาพในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 13 3.70
7 ขาดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอยางครบถวน 11 3.13
8 การตดิตอประสานงานกบัเขตพืน้ทีแ่ละหนวยงานอืน่ยงัไมคลองตวั 10 2.85
9 ขาดปจจัยพื้นฐานและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 9 2.56
10 การจัดงบประมาณและบริหารไมเปนระบบ 8 2.28
11 ขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปนในการจดัการเรยีนการสอน 7 1.99
12 ขาดการสนับสนุนจากตนสังกัด 3 0.85
13 การประชาสัมพันธของโรงเรียนขาดความตอเนื่องและไมทั่วถึง 2 0.57
14 นักเรียนนอย ทําใหการจัดกิจกรรมไดไมหลากหลาย 1 0.28

 

จากตาราง 11 พบวา  ปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ดานโครงสราง  
ทีโ่รงเรียนมปีญหามากทีสุ่ดคอื การขาดแคลนงบประมาณและงบประมาณไมเพียงพอกบัความตองการ  
รอยละ 28.49 รองลงมาบุคลากรไมครบตามโครงสราง และการติดตามตรวจสอบประเมินผล
คุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 21.65 และ 7.41 ตามลําดับ  โดยปญหาและ
อุปสรรค ทีพ่บนอยทีสุ่ด  คอื นกัเรียนนอยทาํใหการจดักจิกรรมไดไมหลากหลาย รอยละ 0.28



112

ตารางที่ 12 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ดานคน

ประเด็นที่ ปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ

1 การใชเกณฑในการจัดสรรครูและบุคลากรใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ทาํใหครไูมครบถวนและมวีฒุกิารศกึษาไมตรงยุงยากตอการสอน

245 69.80

2 ครูทํางานสนับสนุนการสอนมากกวาดานการเรียนการสอนและ
ขาดความชํานาญเฉพาะสาขา

233 66.38

3 การใชเกณฑในการจัดสรรครูและบุคลากรใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ทําใหครูไมครบชั้น

121 34.47

4 ขาดขวัญและกําลังใจในการใหความดีความชอบทําใหการเชื่อม
โยงสายสัมพันธตางๆ  ลดลง

48 13.68

5 การสรรหาบรรจแุละแตงตัง้ ไมเปนไปตามความรูความสามารถที่
โรงเรยีนตองการ

31 8.83

6 บุคลากรขาดทักษะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
การเรียนการสอนและการวิจัย

27 7.69

7 การอบรมพัฒนาบุคลากรไมเปนไปตามความตองการของ
บุคลากรและขาดงบประมาณ

9 2.56

8 บุคลากรไมมีวินัย ขาดความมุงมั่นในการทํางานและทอด
ทิ้งนักเรียน

4 1.44

จากตารางที่ 12  พบวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานคน
ที่โรงเรียนมีปญหามากที่สุดคือ การใชเกณฑในการจัดสรรครูและบุคลากรใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ทําใหครูไมครบถวน และมีวุฒิการศึกษาไมตรง ยุงยากตอการสอน รอยละ 69.80  รองลงมา
ครูทํางานสนับสนุนการสอนมากกวาดานการเรียนการสอนและขาดความชํานาญเฉพาะสาขา และ 
การใชเกณฑในการจัดสรรครูและบุคลากรใหโรงเรียนขนาดเล็กทําใหครูไมครบชั้น คิดเปนรอยละ
66.38และ34.47 ตามลําดับ โดยปญหาและอปุสรรทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื บุคลากรไมมีวินัย ขาด
ความมุงมั่นในการทํางานและทอดทิ้งนักเรียน  รอยละ  1.44
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ตารางที่ 13 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ดานเทคโนโลยี   

ประเด็นที่ ปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ

1 ขาดแคลนดานสื่อเทคโนโลยี เชน อินเทอรเน็ต  คอมพิวเตอร  
อุปกรณประกอบ  รวมทั้งคูสายโทรศัพท  ส่ือ CAI

241 68.66

2 มีขอจํากัดดานงบประมาณทําใหโรงเรียนตองจัดหางบประมาณ
จัดซื้อเองและซอมบํารุงเอง

65 18.52

3 บุคลากรและผูปกครองขาดความรูเร่ืองดาน ICT และ
ดานคอมพิวเตอรทั้งการผลิตและการใช

61 17.38

4 ขาดการวิจัยและพัฒนาส่ือทางการศึกษา 5 1.42
5 ขาดแคลนหองสนับสนุนและวัสดุอุปกรณ 5 1.42
6 ยังไมเห็นคุณคาของการใชส่ือ 2 0.57
7 ส่ือเทคโนโลยีบางประเภท เชน เกมทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน 1 0.28

จากตารางที่ 13 พบวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดาน
เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีปญหามากที่สุดคือ ขาดแคลนดานสื่อเทคโนโลยี เชน อินเทอรเน็ต  
คอมพิวเตอร  อุปกรณประกอบ  รวมทั้งคูสายโทรศัพท  ส่ือ CAI รอยละ 68.66  รองลงมา มีขอ
จํากัดดานงบประมาณทําใหโรงเรียนตองจัดหางบประมาณจัดซื้อเองและซอมบํารุงเอง และ
บุคลากรและผูปกครองขาดความรูเร่ืองดาน ICT และดานคอมพิวเตอรทั้งการผลิตและการใช คิด
เปนรอยละ 18.52 และ 17.38 ตามลําดับ โดยปญหาและอุปสรรคที่พบนอยที่สุด คือ                
ส่ือเทคโนโลยีบางประเภท เชน เกมทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน  รอยละ  0.28
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ตารางที่ 14 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ดานงาน

ประเด็นที่ ปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ

1 ขาดการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยางตอเนื่องและมีแต
การคัดลอกหลักสูตรกันมาจากที่อ่ืน

37 10.54

3 กระบวนการเรียนรูของนักเรียนยังขาดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและขาดการทําความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร

26 7.41

2 การบริหารงานวิชาการยังไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร
สวนใหญคุณภาพต่ํา เพราะขาดงบประมาณ ขาดการนิเทศ
และส่ือการเรียนการสอนที่จําเปน

18 5.13

4 ดานการวัดผลประเมินผลการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผลมีปญหาสําหรับครูมาก

16 4.56

5 งานขาดประสิทธิภาพและลาชา 8 2.28
6 นโยบายและการบริหารจัดการลําบาก มีการโยกยายผูบริหาร

ระดับสูงบอย
3 0.85

จากตารางที่ 14 พบวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานงาน
ที่โรงเรียนมีปญหามากที่สุดคือ ขาดการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยางตอเนื่องและมีแตการคัดลอก
หลักสูตรกันมาจากที่อ่ืน รอยละ 10.54 รองลงมาคือ กระบวนการเรียนรูของนักเรียนยังขาดการ
เรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญัและขาดการทาํความเขาใจในเนือ้หาหลักสูตรและการบรหิารงานวชิาการ
ยังไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร สวนใหญคณุภาพต่ํา เพราะขาดงบประมาณ ขาดการนิเทศและ
ส่ือการเรียนการสอนที่จําเปน คิดเปนรอยละ 7.41 และ 5.31 ตามลําดับ โดยปญหาและอปุสรรค
ที่พบนอยที่สุดคือ นโยบายและการบริหารจัดการลําบาก มีการโยกยายผูบริหารระดับสูงบอย   
รอยละ  0.85

ตอนที่  4  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก

              ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
              พ.ศ.  2542  และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ปรากฏดังตารางที่ 15-18

   ตอไปนี้
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ตารางที ่ 15  ขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
      ดานโครงสราง

ประเด็นที่ ขอเสนอแนะ
ความถี่ รอยละ

1 จัดบุคลากรใหครบหรือเหมาะสมตามโครงสรางและสาขาวิชา 62 17.66
2 ควรเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการของโรงเรียน 

โดยเขตพื้นที่กํากับดูแล
53 15.10

3 ควรใหโรงเรียนมีอิสระในการจัดโครงสรางการบริหารให
เหมาะสมกับตนเอง

26 7.41

4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ทุมเท
เสียสละ เก่ียวกับโรงเรียนนิติบุคคล  ขอมูลสารสนเทศที่เปน
เทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน

11 3.13

5 ควรมีการจัดตั้งกลุมเครือขายโรงเรียนเพื่อควบคุมคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

9 2.56

6 เขตพ้ืนที่การศึกษาควรเปนผูสงเสริม สนับสนุน และนิเทศติด
ตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน เทานั้น โดยศึกษานิเทศก 
นิเทศชวยเหลือดานวิชาการมากกวานี้

7 1.99

7 ควรจัดปจจัยพื้นฐานใหเพียงพอ เชน อาคาร สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ เทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน

6 1.71

8 เขตพ้ืนที่ควรจัดทําโครงสรางบริหารงานของโรงเรียนใหชัด
เจน และแตละขนาดใหมีความแตกตางกัน

5 1.42

9 ควรระดมสรรพกําลังจากทองถ่ิน ชุมชน ใหมีสวนรวมในการ
จัดหางบประมาณเพิ่มเติม

5 1.42

10 ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมมากขึ้น  
และมีคาตอบแทนในการอบรม

4 1.14

11 รัฐบาลตองใหความสําคัญในการแกปญหาและพัฒนาโรง
เรียนขนาดเล็กอยางจริงจัง

3 0.85

12 ควรใหขวัญกําลังใจครูที่อยูหางไกล กันดาร  และมีคาตอบ
แทนครูที่สอนเกินหรือสอนควบชั้น

3 0.85

13 ควรจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในดวยความรวมมือของ
บุคลากรทุกฝายตามมาตรฐานของชาติ

2 0.57

14 ควรเนนการบริหารแบบมีสวนรวมมากขึ้น 2 0.57



116

ตารางที ่ 15  ขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
      ดานโครงสราง  (ตอ)

ประเด็นที่ ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ

15 ควรรวมโรงเรียนขนาดเล็กเขาดวยกัน หรือเพ่ือลด
งบประมาณ

2 0.57

16 ควรเรงใหมีการถายโอนการจัดการศึกษาใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเร็ว ไมควรรอถึง 10 ป

1 0.28

17 ควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดเรียนจบการศกึษาภาคบงัคบั 9  ป
ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรง

1 0.28

จากตารางที่ 15  พบวา ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานโครงสราง
ที่พบมากที่สุดคือ จัดบุคลากรใหครบหรือเหมาะสมตามโครงสรางและสาขาวิชา รอยละ  17.66
รองลงมาคือ ควรเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการของโรงเรียน โดยเขตพื้นที่กํากับ
ดูแล และ ควรใหโรงเรียนมีอิสระในการจัดโครงสรางการบริหารใหเหมาะสมกับตนเอง  คิดเปน
รอยละ 15.10 และ 7.41 ตามลําดับ ขอเสนอแนะทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื ควรเรงใหมีการถายโอนการ
จัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ไมควรรอถึง 10 ป และ ควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9  ป ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรง  รอยละ  0.28
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ตารางที ่ 16   ขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                  ดานคน

ประเด็นที่ ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ

1 ควรจัดครูเพ่ิมใหครบทุกช้ันและโรงเรียนมีโอกาสเลือกครู
ตามความถนัด

113 32.19

2 ควรมกีารพฒันาขดีความสามารถบคุลากรอยางตอเนือ่งสูการเปน
ครมูอือาชีพ

38 10.83

3 ควรมีบุคลากรฝายสนับสนุนใหทุกโรงเรียน 23 6.55
4 ผูบังคับบัญชาควรใหกําลังใจงานดานอื่นจะดีเอง 19 5.41
5 ควรยกเลิกการตัดโอนตําแหนงและการชวยราชการทุกกรณี 

ใชวิธีการจางครูที่มีประสิทธิภาพแทนอัตราเกษียณหรือใหครู
หมุนเวียนทดแทนกันได

16 4.56

6 จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมใหครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพือ่
ยกระดบัครใูหสูงข้ึน

8 2.28

7 ครคูวรจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการและยดึผูเรียนเปนสาํคญั 6 1.71
8 ควรมสีวสัดกิารพเิศษสําหรับครแูละคาตอบแทนตามความเหมาะสม 4 1.14
9 ครูตองมีความชํานาญดานคอมพิวเตอรและมีส่ือตางๆ

ใหครูไดพัฒนาตนเอง
4 1.14

10 ผูบริหารควรใชหลักวิถีไทยมาบริการและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานสงเสริมการพัฒนาครู

4 1.14

11 จัดใหเขตพ้ืนที่ออกติดตามครูเปนรายโรงโดยผูบริหารเปน
ผูเสนอประเด็นในการติดตามและเยี่ยมครูใหมากกวานี้

3 0.85

12 สรางคานิยมใหชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษาและไมควรใช
เทคนิคมาแทนบุคลากรเพราะทําใหศีลธรรมเสื่อม

2 0.57

จากตารางที่ 16 พบวา  ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานคน
ที่พบมากที่สุดคือ ควรจดัครเูพ่ิมใหครบทกุช้ันและโรงเรยีนมโีอกาสเลือกครูตามความถนดั รอยละ  32.19
รองลงมาคือ ควรมกีารพฒันาขดีความสามารถบคุลากรอยางตอเนือ่งสูการเปนครมูอือาชีพ และ ควรมี
บุคลากรฝายสนับสนุนใหทุกโรงเรียน  คิดเปนรอยละ 10.83 และ 6.55 ตามลําดับ ขอเสนอแนะ
ทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื สรางคานิยมใหชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษา และไมควรใชเทคนิคมาแทน
บุคลากรเพราะทําใหศีลธรรมเสื่อม  รอยละ  0.57
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ตารางที ่ 17   ขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
       ดานเทคโนโลยี

ประเด็นที่ ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ

1 ควรจัดสรรสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกโรงเรียน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน ลดภาระงานธุรการและ  
มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

126 35.90

2 จัดหางบประมาณเพื่อจัดหาส่ือพัฒนาระบบและอบรมการใช
ส่ือเทคโน ใหบุคลากรทุกโรงเรียน

69 19.66

3 ระดมสรรพกําลังเพ่ือจัดหาส่ืออุปกรณที่ทันสมัยใหเหมาะสม
กับทองถ่ิน

10 2.85

4 พัฒนาส่ือหรือโปรแกรมใหโรงเรียนขนาดเล็กนําไปใช และมี
เครือขายโทรศัพทเขาถึงทุกโรง

7 1.99

5 ควรมีการประสานงานเปนศูนยเครือขาย  ชุมชน เพ่ือบริการ
ดานเทคโนโลยี

5 1.42

6 ควรทุมงบประมาณสูระดับพื้นฐานใหเหมาะสม สมดุล
ควรเนนโรงเรียนขนาดเล็กเปนพิเศษ

3 0.85

7 พัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี อยางนอย 1 คน ตอโรงเรียน 
และใหบริการกับชุมชนดวย

2 0.57

8 ควรมีจุดบริการสื่อเทคโนโลยีใหโรงเรียนเล็กใกลเคียง 2 0.57

จากตารางที่ 17 พบวา ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานเทคโนโลยี
ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ควรจดัสรรสือ่เทคโนทีท่นัสมยัใหครบทกุโรงเรยีนเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการเรยีน
ลดภาระงานธุรการและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารรอยละ 35.90 รองลงมาคือจัดหางบประมาณ
เพ่ือจัดหาส่ือพัฒนาระบบและอบรมการใชส่ือเทคโนโลยีใหบุคลากรทุกโรงเรียน และระดมสรรพ
กําลังเพ่ือจัดหาส่ืออุปกรณที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 19.66 และ 2.85 
ตามลําดับ ขอเสนอแนะทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื ควรมจีดุบรกิารส่ือเทคโนโลย ี ใหโรงเรยีนเลก็ใกลเคยีง 
รอยละ  0.57
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ตารางที ่ 18   ขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                  ดานงาน

ประเด็นที่ ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ

1 ควรลดภาระงานทีไ่มสําคญัลง ครจูะไดปฏิบตังิานสอนไดเตม็ที่ 53 15.10
2 ควรมีการจัดอบรมดานการจัดทําหลักสูตร 37 10.54
3 ควรใหศึกษานิเทศกออกชวยงานนิเทศแกครู 20 5.70
4 ควรมีการประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน 11 3.13
5 ควรสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกโรงเรียนขนาดเล็ก 6 1.71
6 ควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลาง 6 1.71
7 ควรมีการจัดศูนยการเรียนใหมีศูนยการเรียนตามกลุมสาระครบ 5 1.42
8 ควรมีการสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ ที่จําเปนใหเพียงพอ 2 0.57
9 ควรมีการจัดโครงสรางใหเปนไปอยางมีระบบ 2 0.57

จากตารางที่ 18 พบวา ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานงาน ที่พบ
มากที่สุดคือ ควรลดภาระงานทีไ่มสําคญัลง ครจูะไดปฏิบตังิานสอนไดเตม็ที ่รอยละ 15.10 รองลงมาคือ 
ควรมกีารจดัอบรมดานการจดัทาํหลักสูตร และควรศกึษานเิทศกออกชวยงานนเิทศแกคร ู  คดิเปน     
รอยละ 10.54 และ 5.70 ตามลาํดบั ขอเสนอแนะทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื ควรมีการจัดโครงสรางใหเปนไป
อยางมีระบบรอยละ  0.57

3.   ผลการตรวจสอบขอเสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

              โรงเรยีนขนาดเลก็ แบบศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม(Focus Group Discussion)

        3.1  ผลการตรวจสอบขอเสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเลก็โดยการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพแบบการศกึษาเจาะลกึเฉพาะกลุม(Focus Group Discussion)
ของกลุมผูมีสวนไดเสีย จาก 3  โรงเรียน จําแนกเปนรายดาน ปรากฏดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 19   ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 1. จัดระบบงานบริหารในโรงเรียนออกเปน  4  งาน
2. มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันในการปฏิบัติงาน
3. ใหชุมชนมีสวนรวม โดยโรงเรียนจะตองทําใหชุมชน

เกิดความศรัทธาตอผูบริหารและคณะครูกอน
4. มีการประชาสัมพันธดวยวิธีการที่แตกตาง และหลากหลาย
5. มีการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู

อยูเสมอ
6. ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางาน   

ระหวางครูดวยกัน
7. มีการบริหารงานอยางโปรงใส  ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน

โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม
8. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ โรงเรียนอื่น ๆ ชวยเหลือ

การบริหารจัดการ ดานงานธุรการ และงานจัดซื้อจัดจาง
9. ไมควรมีการเก็บขอมูลจากโรงเรียนบอยเกินไป
10. มีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานในการประเมินโรงเรียนขนาด

เล็กใหสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียน
11. การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขนาดเล็กควรจัดสรร

ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือความสะดวกในการใชจาย
12. ไมควรยุบเลิกโรงเรียน ไปเรียนกับโรงเรียนอื่น เนื่องจาก

12.1  ระยะทางไกล
12.2 การเดินทางลําบาก
12.3 วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
12.4 ปญหาเด็กเขากับกลุมเพื่อนไมได

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 12.5 ปญหาดานวัฒนธรรมประเพณีตางกัน
12.6 ผูปกครองมีภารกิจจะตองดูแล เชน เตรียมอาหาร

      12.7  ความพรอมดานยานพาหนะ
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ตารางที่ 19   ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

นักเรียน 1. ใหนักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบดานอาคาร/สถานที่และบริเวณ
    โดยโรงเรียนแบงเขตรับผิดชอบเปนชั้น ๆ
2. ใหนักเรียนชวยกันรักษาความสะอาด ไมเขียนขีดโตะ เกาอ้ี

หองน้ํา หองสวม
3. ชวยเหลือนักเรียนยากจนใหไดรับทุนการศึกษาและชุดนักเรียน
4. สงเสริมนักเรียนเขาเรียนตอโรงเรียนใกลบานทุกคน
5. จัดครูมาอยูเวรทุกวันหยุดเพื่อดูแลทรัพยสินของโรงเรียน

ไมใหสูญหาย
6. ใหนักเรียนชวยเหลือชุมชน เชน ทําพานบายศรี เสริฟน้ํา

รวมเดินรณรงคในวันสําคัญตางๆ
7. จัด แบงเวรนักเรียนรับผิดชอบการพูดเสียงตามสายและ

หอกระจายขาว
8. สงเสริมนักเรียนจัดทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ ปลูกผักขายนําเงินมา

อุดหนุนโรงเรียน
9. สงเสริมนักเรียนใหมีการออมทรัพยทุกคน

ผูปกครอง 1. จัดระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนชัดเจนและมีผังระบบ
การบริหารโรงเรียนใหผูปกครอง  ชุมชน  มีสวนรับรู

2.  โรงเรียนสรางความสัมพันธชุมชนดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน
     -  โรงเรียนใหความสําคัญกับหมูบานในเขตบริการเทาเทียมกัน

-  ไปรวมประชุมกับชาวบาน และ อ.บ.ต. ทุกครั้งที่มี
    การประชุม
-  รวมงานบุญประเพณีกับผูปกครอง ชุมชนเปนประจํา
    สม่ําเสมอ
-  หนังสือเชิญผูปกครอง ชุมชน มาประชุมหรือรวมกิจกรรม

         กับโรงเรียน
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ตารางที่ 19  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูปกครอง 3.  ประสาน  ผูปกครอง  ชุมชน  รวมประชุมวางแผนและ
รวมกิจกรรมของโรงเรียน

4. ดําเนินงานธุรการอยางเปนระบบ มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานธุรการแตละดาน  ใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว

5.  ติดตองานธุรการโรงเรียนกับครูประจําช้ันหรือผูบริหารโรงเรียน
6. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
7. สํารวจและทําสํามะโนผูเรียนและทําหนังสือแจง ประกาศ

หอกระจายขาว ใหผูปกครอง ชุมชนทราบทุกคน  ทุกป
8. ขอความรวมมือกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน แจงให

ผูปกครองนําทะเบียนบานไปแจงเด็กเขาเรียนเปนป ๆ ไป
9. ขอความรวมมือ  ผูปกครอง ชุมชนใหติดตามเด็กขาดเรียน

หนีเรียน หรือยายติดตามผูปกครอง เพ่ือแกปญหา
การออกกลางคันของนักเรียน

10. ชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน เชน อาหารเชา
อาหารกลางวัน  ใหอุปกรณ  การเรียน และ ทุนการศึกษา

11. ประสานองคกร  มูลนิธิ  รัฐบาล  ใหเส้ือผา  ชุดนักเรียน
อุปกรณการเรียนและทุนการศึกษา

12. ใหการชวยเหลือ ดูแล  เอาใจใสเด็กพิการเรียนรวม
ทั้งดานการเรียนและการสงตอรักษา

13. มีการประสานสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ก.ศ.น.
     บริการในชุมชนและ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบ
14. ใหบริการแนะแนวแกนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน
15. มีการเปดสอนจนจบชั้น ม.3 เพ่ือความสะดวกและ
      ความปลอดภัยของนักเรียน
16.  ขอความรวมมือ ผูปกครอง ชุมชน  สนับสนุน งบประมาณ
      ทรัพยากร  และ แรงงาน ในการปรับปรุงอาคาร  สถานที่      
      ทําร้ัวโรงเรียน  หองสมุด  ทําอาหารกลางวัน
1.7 ประสานขอความรวมมือชวยเหลือการจัดการศึกษาดวยวิธีการ
      ที่หลากหลาย จากหนวยงานและองคกรอื่น
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ตารางที่ 19   ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูปกครอง

18. ระดมทุนจากผูปกครอง  ชุมชน  ศิษยเกา  องคการบริหาร
 สวนตําบล  สนับสนุน งบประมาณ  ส่ือ  เทคโนโลยี
 และคอมพิวเตอร

19. ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู  จัดหาแหลงน้ําดื่ม
      น้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ
20. ยกยองเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา

โดยการมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณในหองประชุม
      และจัดทําปายรายนามผูบริจาค
21. มีการประชาสัมพันธรายนามคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้ง
      บทบาทหนาที่ใหผูปกครอง  ชุมชนทราบ
22. ใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการสถานศึกษา
      และขอความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
23. จัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการใชจายเงินของ

 โรงเรียน
24. ใหผูบริหารและครู สรางศรัทธา  เสียสละ อุทิศตน และใชจาย

 งบประมาณดวยความโปรงใส
25. สรางความมั่นใจและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน
      แกผูปกครอง ชุมชน
26. ไมควรมีการยุบรวมโรงเรียนเนื่องจาก นักเรียนลําบาก

 ในการเดินทาง  ไมปลอดภัย  ส้ินเปลืองคาใชจาย  วัฒนธรรม
      สังคมของชุมชนแตกตางกัน และนักเรียนเกิดความรูสึก
      หางไกลจากผูปกครอง
27. มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเตรียมพรอม

 รับการประเมินภายนอก
28. เปดโอกาสใหผูปกครอง  ชุมชนมีสวนรวมในการประเมิน

 คุณภาพของโรงเรียน
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ตารางที่ 19   ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

กรรมการสถานศึกษา 1. การจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนครบทุกดาน
2. จัดระบบการบริหารงานเปนหมวดหมู  สวนของผูบริหารและ

นักการภารโรง  กรรมการสถานศึกษา  โดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการบริหารจัดการ

3. จัดทําสํามะโนนักเรียนเพื่อรองรับการเกณฑเด็กเขาเรียนครบ
ทุกคน  มีการแกไขนักเรียนออกกลางคันโดยกรรมการสถาน
ศึกษามีสวนชวย  มีการแนะแนวใหเรียนตอภาคบังคับ  9  ป
และใหโอกาสกับเด็กพิการไดเรียนรวมกัน

4. จัดระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการ
และใหบริการแกชุมชน  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล
จัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียน            

5. ใหกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ทุกดาน

6. มีการดําเนินการประชาสัมพันธหลายรูปแบบ  เพ่ือสรางความ
เขาใจกับชุมชนโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาและ
การประชุมชาวบานและมีการยกยองเชิดชูเกียรติดวยการมอบ
เกียรติบัตรใหการสนับสนุนการศึกษา

7. ใหกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการรายงานปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนทางดานวิชาการ  คือ  หลักสูตร  และดานการใช
จายงบประมาณ

8. ดําเนินการบริหารงานการเงิน  งบประมาณโปรงใส   โดยให
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมการหางบประมาณ
สนับสนุนจากชาวบาน  เชน  ผาปา  และมีระบบการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณโดยกรรมการสถานศึกษา



125
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กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

กรรมการสถานศึกษา

9. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนในการเตรียมความพรอมรวมกับโรงเรียน

10. พึงตระหนักวาความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนมาจาก
     ความรวมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนใหการสนับสนุน

ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน

1. มีการจัดโครงสรางในโรงเรียนเปนผังแสดงและใหเห็นเดนชัด
2. มีการวางแผนรวมกันในการจัดระบบองคกร
3. ใหชุมชนทุกสวนหรือมากที่สุดในรูปของคณะกรรมการเขามามี
    บทบาทในการจัดระบบองคกร
4. จัดใหมีการเรียนการสอนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
5. มีการประขาสัมพันธและทําหนังสือแจงผูปกครองนักเรียนทุกคน
    ทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียน
6. มีการประชาสัมพันธโดยใชเอกสารและตัวบุคคล                      
    เชน  ผูนําชุมชนชวยประสาน
7. มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
8. จัดใหมีการบริการดานวิชาการแกชุมชน
9. มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
10. มีการจัดกิจกรรมดานดนตรี  ศิลปะและวัฒนธรรม
11. มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด
12. มีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม
13.มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  สม่ําเสมอ
14.มีกิจกรรมรวมกันระหวาง  โรงเรียน  ชุมชน โดยการชวยเหลือ

เก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัย  ซึ่งกันและกัน
15. ใหผูนําชุมชนมีบทบาทในการรวมบริหารจัดการศึกษา
16. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ  การดําเนินงานใหผูปกครอง
      และชุมชนทราบอยางตอเนื่อง
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                      จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน

17. ใหผูบริหาร  ครู-อาจารย  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง
      และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันวางแผน
      และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
18. มีการวางแผนดําเนินงานอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ
19. ใหผูบริหาร  ครู-อาจารย  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง
       และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันวางแผน
       และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
20. ใหผูบริหาร  บริหารงานดวยความโปรงใส  โดยรายงาน

การใชจายงบประมาณใหทราบเปนลายลักษณอักษร               
ตอที่ประชุม

21. มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการบริหารงบประมาณ
โดยรวมกันทุกฝาย

22. มีการระดมทรัพยากรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
23. ใหชุมชนมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนทั้งดานงบประมาณ  แรงใจ

และแรงกาย
24. ใหชุมชนมสีวนรบัรูและดาํเนนิการจดัการทรพัยากรของโรงเรยีน
25. ไมควรใหองคการบริหารสวนตําบลบริหาร  เพราะยังขาด

บุคลากรที่มีความรู
26. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจางนักการภารโรง เพราะครู

ตองทํางานหลายอยางเกินไป
27.  มีการใชทรัพยสินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุง

สภาพแวดลอม
28.  ควรมีตําแหนงนักการภารโรง  1  ตําแหนง
29.  จัดหารายได  อาจเปนผาปาเพ่ือการศึกษา
30.  มีการระดมทรัพยากรตาง  ๆ  มาใชในการพัฒนาโรงเรียน
31.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
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                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูนําองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ินและผูนําชุมชน

32. จัดใหมีการประเมินภายในและประเมินภายนอกสถานศึกษา
33. ใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน

ของโรงเรียน
34. เปดโอกาสใหสถานประกอบการ  องคกรชุมชนและองคกร
       อ่ืน ๆ  มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
       ผลงานของโรงเรียน
35. สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรู

ของนักเรียนที่บาน
36.  ใหมีการนําผลการประเมินของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนา
37.  จัดใหมีการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียน
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          จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย   ดานโครงสราง  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 1. จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือรับทราบ
และใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียน

     อยางตอเนื่อง
2. จัดประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อใหคําแนะนํา

เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนของนักเรียน
3. มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อ

พัฒนา  โรงเรียนในทุกดาน
4. มีการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยเริ่มตน

จากผูบรหิารโรงเรียน  เขาหาชุมชนกอน
5. จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยความรวมมือ

ทั้งผูบริหาร  ครู  และชุมชน
6. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ        

การแตงตั้งกรรมการรวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ
ดําเนินงานในทุกข้ันตอน

7. มีการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส  และแจงให
ชุมชนรับทราบผลการดําเนินงานเปนระยะ

8. ใหผูบริหารโรงเรียนหรือผูแทนเขารวมประชุมและแจงขาวสาร
ทางโรงเรียนในวันประชุมหมูบาน

9. ใหโรงเรียนมีการประสานความรวมมือจากหนวยงาน องคกร
และชุมชนในการเกณฑเด็กเขาเรียนใหครบทุกคน

10. ใหโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ใหมั่นคง
แข็งแรง สวยงาม  เกิดความปลอดภัยแกนักเรียน

11. สรางมนุษยสัมพันธที่ดีระหวาง  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  และ
ชุมชน  โดยการชวยเหลืองานในชุมชนอยางเต็มใจ



129

ตารางที่ 20  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานคน

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 1. จัดใหมีการสอนแบบศูนยการเรียน หรือแบบบูรณาการ
2. มีการฝกอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดานการสอน

ทุกกลุมวิชา
3. ใหผูบริหารและครู  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน

เปนตัวอยางแกบุคคลอื่น
4. มีการพัฒนาครูใหสามารถใชส่ือ ICT  หรือส่ืออ่ืน ๆ ในการ

พัฒนานักเรียน
5. สรางบรรยากาศการเปนประชาธิปไตย  โดยผูบริหารยอมรับฟง

ความคิดเห็นของคนอื่น
6. ใหผูบริหารควรกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยูเสมอ
7. มีการมอบหมายงานตามความรู ความสามารถ
8. มีการจัดสรรโควตาความดีความชอบ ใหโรงเรียนขนาดเล็กเปน

กรณีพิเศษ
9. ไมควรมีการโกยายสับเปลี่ยนผูบริหารและครูบอยเกินไป
10. มีการสรางขวัญ กําลังใจ แกครูโดยยึดหลักความเปนธรรม

นักเรียน 1. ใหครูประพฤติตนเปนตัวอยางของนักเรียน
2. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถทุกคน
3. สรางความรักความสามัคคีกันระหวางผูบริหาร ครู  ชุมชน  

โดยชวยเหลือกันทํางานทุกอยาง
4. ไมควรทําโทษนักเรียนดวยไมเรียวแตใหทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนอ่ืนๆ  ถามีนักเรียนทําความผิด
ผูปกครอง 1. มอบหมายงานครตูามความรู ความสามารถและตามความจาํเปน

2. ใหครูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ดวยความเสียสละ  อุทิศตน  ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ

3. ใหผูบริหาร  ครูและบุคลากร เปนแบบอยางที่ดี รักใคร
สามัคคี  รวมคิด รวมทํา

4. สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถใชคอมพิวเตอร   ส่ือ  
     เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานคน   (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

กรรมการสถานศึกษา 1. ควรมอบหมายงานในโรงเรียนใหเหมาะสมตามความรู
ความสามารถและความถนัดของครู  ครูทุกคนมีความ

     รับผิดชอบในการทําแผนการเรียนรู  สรางความพึงพอใจให
     ผูปกครอง
2. ใหผูบริหารมีความเปนผูนํา  ควบคุมกํากับครูใหปฏิบัติงาน

ในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถในการ
ประสานงานกับชาวบาน  ชุมชน และ องคการบริหารสวนตําบล
รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ

3. เปดโอกาสใหครู บุคลากรและกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม
ในการบริหารงานทุกดาน  รวมประชุม  ปรึกษาหารือกอน
การทํางานทุกครั้ง

4. ใหครูมีวินัยและมีความสามัคคี มีความสุขในการทํางานที่โรง
เรียนมีความเปนกันเอง  ทําความสนิทสนมคุนเคยกับนักเรียน
ผูปกครอง และ ชาวบาน

5. มีระบบการใหขวัญกําลังใจอยางเปนธรรม  ใหโอกาสใน
การพัฒนาตน  พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

6. ใหความสําคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ผานการคัด
เลือกจากชาวบาน  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ทุมเท เสียสละ
เวลาในการทํางาน  และบริจาคทรัพยากรใหกับโรงเรียน

7. ใหความสําคัญกับชุมชนและผูปกครองอยางเทาเทียมกัน
8. ควรใหชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอนในสาขาวิชาที่โรง

เรียนไมมีครู  แตถามีการจางครูอัตราจาง  ขอใหจางครูที่มี
ความรูความสามารถตรงกับความตองการของโรงเรียน



131

ตารางที่ 20  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานคน   (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน

1.  ควรมีการวางแผนการจัดอัตรากําลังในระยะยาว
2. จัดครูผูสอนในแตละระดับชั้น/รายวิชาตามความสมัครใจ

และคุณสมบัติ
3.  ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถหลาย ๆ ดาน
4. ควรใหโรงเรียนสรรหาบุคลากรเองแตสวนกลางพิจารณา

คุณสมบัติ และบรรจุแตงตั้งให
5.  มีการเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณของครูและบุคลากร
     ในโรงเรียน
6.  ใหบุคลากรในโรงเรียนควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน
7.  ควรมีระบบปองกันไมใหครูทําผิดวินัย
8. ควรสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ใหครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนคนดี  สามารถเขากับ

ชุมชนได
10. ใหครูไดมีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ชวงปดภาคเรียน
11. มีการประสานชุมชนเพื่อขอความรวมมือตามโอกาสและ
  ความเหมาะสม
12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
      และใหรางวัลในกรณีไดคะแนนสูงสุด
13. การโยกยายและยุบตําแหนงของบุคลากรควรสอบถาม

 ความคิดเห็นของชุมชนดวย
14. ควรใหคณะครู-อาจารยทํางานรวมกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ



132

ตารางที่ 20  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานคน   (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 1. ใหผูบริหารโรงเรียนและครูตองมีคุณธรรม  จริยธรรม          
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

2. ใหผูบริหารและครูมีความสามัคคีและรวมมือกันพัฒนา
โรงเรียนอยางตอเนื่อง

2. ใหครูทุกคนตั้งใจ  เอาใจใส  ตอการสอนและเสียสละเวลา
เพ่ือการสอนทั้งในเวลาราชการและวันหยุดราชการ

3. ใหผูบริหารโรงเรียน แนะนํา  ชวยเหลือ  กํากับติดตาม
การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ

4. จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน                     
และเด็กกลุมเสี่ยง

5. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูในดานคอมพิวเตอร และ
สามารถนําไปสอนนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 21  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานเทคโนโลยี

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 1. สงเสริมใหครูนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2. จัดใหมีคอมพิวเตอร เ พ่ือนํามาใช ในการเรียนการสอน   

อยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. สงเสริมให โรงเรียนมี ชุดอุปกรณ รับสัญญาณดาวเทียม   

เพ่ือใชในการเรียนการสอน
4. ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณประกอบคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักเรียน  

ไดเรียนรูจากอินเตอรเน็ต
5. พัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัย  

มาพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง
นักเรียน 1.  ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดอยางเพียงพอ นักเรียน

     ไดเรียนทุกคน
2. จัดใหมีโทรศัพท  ที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต

เพ่ือสืบคนแหลงความรูได
3. ใหมีโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม

เพ่ือรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล  โดยใชงบประมาณ
     สนับสนุนจากการจัดผาปาสามัคคี
4. ควรจัดหองสมุดใหเปนสัดสวนและจัดหาหนังสือเพ่ิมเติม

ใหเพียงพอสําหรับศึกษาคนควา
5. ควรจัดหาวิทยากรภายนอกมาสอนการประดิษฐดอกไม

ตัดผม  และอาชีพอ่ืน ๆ
6.  ใหครูพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
7. ใหมีการชวยกันผลิตสื่อเพ่ือใชในการเรียนการสอน



134

ตารางที่ 21  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานเทคโนโลยี  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูปกครอง 1. จัดหาเทคโนโลยี  ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ส่ือทางไกล
     ผานดาวเทียม ใหเพียงพอ
2. จัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการเรียน

การสอนใหเพียงพอ
3. ใหผูปกครอง  ชุมชน  ศิษยเกา รวมสรางแหลงเรียนรู  
4. ใหใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน เชิญภูมิปญญา
     ชาวบานมาสอนที่โรงเรียน
3. ขอความรวมมือผูปกครอง ชุมชน  องคกร หนวยงาน            

สถานประกอบการ  ใหความชวยเหลือ ดานสื่อ เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู

6. จัดใหมีหนังสือแบบเรียน แบบฝกทักษะ  แบบเรียนดวยตนเอง
      ( RIT ) ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
7.   ลดคาใชจายในการซื้อหนังสือแบบเรียนของผูปกครอง

กรรมการสถานศึกษา 1. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียนโดยการรวบรวมเปนระบบ
เพ่ือสะดวกในการใชงาน เชน  ศูนยส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

2. ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี  
ดานการระดมทุนเพื่อจัดหาและพัฒนาดานเทคโนโลยี
โดยเนนคอมพิวเตอร

3. พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูหลักภายในโรงเรียนและ
รวบรวมแหล ง เ รียนรู/ภูมิปญญาทอง ถ่ินภายนอกเพื่อ   
ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน

4. มีการพัฒนาความรูความสามารถของครู เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ผูเรียนในการแสวงหาความรูจากเทคโนโลยีที่มีในโรงเรียน
ใหคุมคา

5. สงเสิรมสนับสนุนครูทําการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน
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ตารางที่ 21  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานเทคโนโลยี  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน

1. มีการพัฒนาสื่อและเทคโลยีทางการศึกษา
2. มีการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน
3. จัดใหมีหนังสือและส่ือการเรียนการสอนที่เพียงพอ
4. จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร
    สามารถใชงานได
5. เปดโอกาสใหชุมชนไดใชส่ือเทคโนโลยี
6. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและ
    วิทยาการตาง  ๆ  เพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
    ความตองการของทองถ่ิน
7. สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต  พัฒนา  และใชส่ือเทคโนโลยี
    ที่เหมาะสม
8.  จัดหา  จัดทําส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับโรงเรียน
    อยางเพียงพอและหลากหลาย

ภูมิปญญาทองถ่ิน 1. มีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุด  ใหมีหนังสือที่ทันสมัย
เพียงพอตอการคนควาหาความรูของนักเรียน

2.  สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรูดานการสอน
     คอมพิวเตอร
3.  จัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอน
     และใหนักเรียนไดเรียนครบทุกคน
4.  สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
     ในโรงเรียนและในชุมชน
5.  จัดหาอุปกรณที่ทันสมัยมาชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
     เพ่ือใหทันโลก  ทันเหตุการณ
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ตารางที่ 22  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานงาน

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 1. สงเสริมใหโรงเรียนขนาดเล็กรวมกลุมกันจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

2. ควรจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ และนักเรียน
นําผลไปใชในชีวิตประจําวันได

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจ และ
ความตองการของผูเรียน

4. สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนวิธีการวัด และประเมินผล
ดวยวิธีประเมินตามสภาพจริง

5. มีการติดตามเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
อยางใกลชิดโดยใหชุมชนมีสวนรวม

6. ควรจัดสอนเรื่องโครงงาน  ในระดับชวงชั้นที่ 2 ข้ึนไป
ในโรงเรียนขนาดเล็ก

7. ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาหลัก เชน ภาษาไทย
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ

8. สงเสริมใหนักเรียนมีแฟมสะสมงานทุกคน  ซึ่งไดรับการ
ประเมินผลงานจากหลายฝาย เชน ครู  ผูปกครอง

9. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาตอแกนักเรียนชั้น ป. 6
10. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน เรียนวิชา

พลศึกษาในตอนบายของวันศุกรทุกสัปดาห
11. ควรจัดใหนักเรียนปฏิบัติจริงในกลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี
12. สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหาดานวิชาการ

เปนประจํา
13. จัดใหมีการออกกําลังกายหนาเสาธง โดยใชทาแมไมมวยไทย

และรําพ้ืนเมือง
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ตารางที่ 22  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานงาน  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

นักเรียน 1. ใหครูทุกคนตั้งใจ  ทุมเท  เสียสละในการสอน และเอาใจใส
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

2. ควรใหนักเรียนจัดทําโครงงานตั้งแต ป.4  ข้ึนไป
3. จัดการเรียนการสอน  โดยเนนวิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร
4. สงเสริมใหนักเรียนมีแฟมสะสมงานทุกคน  ซึ่งไดรับการ

ประเมินผลงานจากหลายฝาย  เชน  ครู  ผูปกครอง
5. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาตอแกนักเรียน ช้ัน ป.6
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน เรียนวิชาพลศึกษาใน

ตอนบายของวันศุกรทุกสัปดาห
7. จัดใหนักเรียนปฏิบัติจริงในกลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี
8. สนับสนุนใหนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหาดานวิชาการ

เปนประจํา
9.   จัดใหมีการออกกําลังกายหนาเสาธงโดยใชทาแมไมมวยไทย
      และรําพ้ืนเมือง

ผูปกครอง 1. ควรใหผูปกครองรับรูและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

2. ควรใหผูปกครอง  ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล ภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของบุตรหลาน
เชน การเดินทางไกล  การเขาคายพักแรม การทําปุยชีวภาพ
การทําปุยคอกอัดเม็ด

3. ควรใหผูปกครองชวยกํากับดูแล สมุดจดงาน  การบาน
การอานหนังสือ อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ใหมีระเบียบวนิัย
รับผิดชอบตอหนาที่ทั้งการเรียนและการทํางาน

4. ควรใหผูปกครองรวมประเมินผลงาน  แฟมสะสมงานของบุตร
ควรใหผูปกครอง  ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล ภูมิปญญา

     ทองถ่ินมีสวนรวม ในการกิจกรรม และการจัดการเรียนรู
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ตารางที่ 22  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานงาน  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

กรรมการสถานศึกษา 1. ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  และพิจารณาใหมีเอกลักษณของทองถ่ินและ
เพ่ิมเติมในสวนที่ยังไมมีในชุมชน

2. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานทฤษฎีกอนภาคปฏิบัติ
มีชาวบานภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรใหความรูเพ่ิมเติม
ในโรงเรียน

3. ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลผูเรียนและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผูบริหารโรงเรียน

4. ควรมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียน เชน การประชุม
การอบรม  ศึกษาดงูานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือสามารถใหคําแนะนําครูได

5.  ควรมีการเยี่ยมบานนักเรียนและครูรับผิดชอบเปนกลุม
6.  ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบานมีสวน
     แกไขปญหานักเรียนหนีเรียน  แนะแนวใหนักเรียนเรียนตอ
     มากขึ้น

ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชน

1.  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษามาจากสวนกลาง
2. ควรจัดใหมีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนและ

สังคม
3.  ควรมีการนําหลักสูตรไปใชจริง
4.  ควรมีระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานของครูอยาง

เหมาะสม
5.  ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดใชบริการทางวิชาการ
6.  ควรใหชุมชนชวยสนับสนุนแหลงเรียนรู
7.  ควรใหนักเรียนเขารวมแขงขันและไดรับรางวัลในลําดับที่ดี
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ตารางที่ 22  ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                       จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดเสีย ดานงาน  (ตอ)

กลุมผูใหขอมูล ขอเสนอแนะ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 1. เชิญกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน               
มารวมปรึกษาหารือเก่ียวกับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน
การสอน

2. เชิญผูรูหรือวิทยากรในทองถ่ินมาชวยสอน งานอาชีพในชุมชน
ใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและสรางรายไดเสริมได

3. มกีารแนะแนวการศกึษาตอใหกับผูปกครองนกัเรียน  และนักเรียน
4. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู ในโรงเรียนและ

ชุมชน
5. จัดใหมีการศึกษานอกสถานที่  หรือนํานักเรียน  ไปรวมงาน

สําคัญในระดับจังหวัด  เชน  การจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ
6. จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนคนเกง    มีคุณธรรม  

จริยธรรม  และ รักทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีของตนโรงเรียน
ควรจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง

3.2  สรุปผลการตรวจสอบขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพแบบการศกึษาเจาะลึกเฉพาะกลุม (Focus 
Group Discussion) แยกเปนรายดานไดตามลําดับดังนี้

3.2.1 ดานโครงสราง
1) จัดระบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน เปนระบบชัดเจน

โดยแบงเปน  4 ดาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ไดแก ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป

 2)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม
3)  ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีการที่แตกตาง

หลากหลาย  ทั่วถึง
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 4)  มีการจัดสรรงบประมาณ และจัดทําระบบการเงิน บัญชี พัสดุ  ถูกตอง
เปนปจจุบัน  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

5)  สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีสวนรวม
และสรางศรัทธาใหเกิดกับทุกฝาย
    6)  ใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน มีสวนรวมรับผิดชอบ ในการดูแลและ
รักษาอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน
    7)  จัดใหมีระบบประกันและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และรายงานผลการประเมินตนเองทุกป

8)  ใหการชวยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลน โดยการใหเส้ือผา  อุปกรณ
การเรียนและทุนการศึกษา
 9)  ใหผูบริหาร ครู นักเรียน มีการบริการชุมชนอยางสม่ําเสมอ
 10) มีการสรางความสัมพันธกับชุมชน โดย
  10.1)  ใหความสําคัญกับหมูบานในเขตบริการอยางเทาเทียมกัน

10.2) ใหผูบริหารและครูรวมประชุมกับชุมชน และองคการบริหาร
           สวนตําบล
10.3) ใหผูบริหารและครูรวมงานบุญประเพณีกับผูปกครอง และชุมชน

11) ดําเนินการสํารวจสํามะโนนักเรียนเพื่อการจัดการศึกษาภาคบังคับ
โดยผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม

12) จัดใหมีการเกณฑเด็กอายุครบเกณฑตามกฏหมายไดเขาเรียนครบทุกคน
13) กําหนดมาตรการในการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน  หนีเรียน  หรือยาย

ตามผูปกครอง
14)  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
15)  จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี การวางตัวเปนกันเอง สรางความใกลชิด

สนิทสนมกับผูปกครองและชุมชน
16) จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ

เปนปจจุบัน
17) ดําเนินการงานธุรการอยางเปนระบบ  และมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ

แตละดานใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
 18) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
และนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ
 19)  ใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการโดยผูบริหารและคณะครู
ควรสรางศรัทธากับชุมชนกอน
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20) ใหผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา  องคการบริหารสวนตําบล  องคกร
และมูลนิธิ อ่ืน ๆ  ระดมทุน และรวมสนับสนุนทรัพยากร  แรงงาน ในการบริหารจัดการศึกษา

21) ใหผูปกครอง ชุมชน รวมประชุมวางแผน และรวมกิจกรรมของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
 22)  มีการยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา
 23)  ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนอื่นๆ ชวยเหลือ
การบริหารจัดการดานงานธุรการและงานจัดซื้อจัดจาง
 24) ควรจัดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และไมควรเก็บขอมูลซ้ําซอน
ซึ่งจะเปนภาระแกโรงเรียน
 25)  ควรมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานในการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียน
 26) ควรจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขนาดเล็ก ในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อ
ความสะดวกในการใชจาย
 27) ไมควรมีการยุบรวมโรงเรียนเนื่องจาก

  27.1)  นักเรียนลําบากในการเดินทาง
  27.2)  ไมปลอดภัย

   27.3)  ส้ินเปลืองคาใชจาย
  27.4)  วัฒนธรรม สังคมของชุมชนแตกตางกัน
  27.5)  นักเรียนเกิดความรูสึกหางไกลจากผูปกครองขาดความอบอุน

3.2.2  ดานคน
1) ควรจัดสรรงบประมาณจางนักการภารโรง
2) ใหผูบริหาร  และ ครู  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับชุมชน
3) มีการจัดครูใหทําหนาที่ดานธุรการโรงเรียนโดยตรง
4) มีการวางแผนอัตรากําลังและจัดสรรครูใหครบชั้น
5) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาผูบริหารมีภาวะผูนําและความเปนประชาธิปไตย
7) ใหผูบริหารมีการควบคุม กํากับติดตามการปฏิบัติงานของครู
8) มีการสรางขวัญกําลังใจใหแกครูดวยวิธีการที่หลากหลายอยางเปนธรรม

และตอเนื่อง
9) มกีารมอบหมายงานตามความรูความสามารถ ความถนดั และตามความจาํเปน
10)  จัดฝกอบรมพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถ ดานการสอน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู
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11)  ใหผูบริหารและครู มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
แกบุคคลอื่น

12)  พัฒนาครูใหสามารถใชส่ือ ICT  หรือส่ืออ่ืน ๆ ในการพัฒนานักเรียน
13) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานรวมกันของครู

โรงเรียนขนาดเล็ก
14) เปดโอกาสใหครูและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
15) สรางขวัญและกําลังใจที่ดีแกครู และบุคลากร ใหมีความรัก ศรัทธา

สามัคคี  เสียสละ  และอุทิศตนเพื่อสวนรวม
16) ใหครู และบุคลากร  มีสวนรวมคิด  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ

รวมประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน  มีการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
17) เชิญผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอนในโรงเรียน
18) ใหโรงเรียนมีสวนรวมในการสรรหาบุคลากร
19) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
20) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยเนนคุณภาพผูเรียน

เปนสําคัญ
21) ใหชุมชนมีสวนรวมในการบรรจุแตงตั้งและโยกยายผูบริหาร ครู

และบุคลากร
22) พัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยมาพัฒนา

นักเรียน
23) มีการจัดสรรโควตาการพิจารณาความดีความชอบใหกับโรงเรียนขนาด

เล็กเปนกรณีพิเศษ
24) ไมควรมีการโยกยายผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กบอยเกินไป

3.2.3 ดานเทคโนโลยี
1) สงเสริมใหครูนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2) จัดหาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ
3) สงเสริมใหโรงเรียนจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
4) ใชการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง
5) จัดใหมีชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใชในการสอนนักเรียน
6) จัดใหมีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ ทันสมัยตอการศึกษาคนควา

หาความรู
7) จัดหาส่ือการเรียนใหเพียงพอกับความจําเปนและความตองการของครู
8) ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
9) จัดใหมีหองปฏิบัติการดานตาง ๆ
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10)  เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชส่ือเทคโนโลยีของโรงเรียน
11)  สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนเพื่อใชในโรงเรียน
12)  จัดใหมีส่ือชวยสอน เชน ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)

การเรียนการสอนผานดาวเทียม  แบบเรียนดวยตนเอง (RIT) แบบฝกทักษะ ใหเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน

13)  สนับสนุนใหโรงเรียนมีชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือใช
ในการเรียนการสอน

14)  มีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
15)  มีการระดมทุนจัดหาและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีหลายรูปแบบ  เชน

ผาปาเพ่ือการศึกษา จัดงานชุมนุมศิษยเกา
16)  มีการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีความสามารถใชเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู
17)  มีการสงเสริมสนับสนุนครู  และบุคลากร  ใหมีความสามารถใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
18)  มีการใช  ดูแล  รักษา  ซอมแซม  ส่ือ  เทคโนโลยี  เพ่ือใหมีสภาพ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 19)  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินการใชเทคโนโลยี

3.2.4  ดานงาน
1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมจัดทํากับโรงเรียนใกลเคียง

หรือโรงเรียนในกลุม
      2)  ใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการจัดทํา

และใชหลักสูตรสถานศึกษา
 3) จัดประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักสูตรและ   

การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
  4)  มีการจัดหลักสูตร  ที่เนนเนื้อหาหลัก  และวิชาชีพรองลงมา

   5)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกลุมสาระหลัก  คือ  คณิตศาสตร
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ ใหผูปกครอง  ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน  มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และประเมินผลการเรียนของนักเรียน

  6)  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน
  7)  จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด

 8)  เปดโอกาสใหสถานประกอบการ  องคกรชุมชนและองคกรอื่น  ๆ
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลงานของโรงเรียน
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9)  สงเสริมใหมีการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียนทุกคน
 10)  จัดใหมีการสอนซอมเสริมดูแลเอาใจใสนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน

11)  จัดใหมีการเรียนการสอนโดยใหโรงเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน

12)  ใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัด
13)  มีการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน  ในชวงชั้นที่  2  ข้ึนไป
14)  จัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

รักทองถ่ินวัฒนธรรมประเพณีของตน
15)  จัดการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรู  ไมแบงเปนชั้นเรียน
16)  จัดตารางเรียนโดยใหมีความยืดหยุนและบูรณาการ
17)  มีการสงเสริมให  พ่ีสอนนอง  เพ่ือนสอนเพื่อน

 18) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนเปนรายบุคคล และกลุมยอย
มากขึ้น

19) มีการจัดบริการแนะแนวแกนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน
20) มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู

ภูมิปญญาทองถ่ินทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา
21)  สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอก  โดยชุมชนมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ
22) มีการใชแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน  ในการจัดการเรียนรู
23) มีการนําผลการประเมินของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนานักเรียน
24) สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ลดภาระดานเอกสาร
25) สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมประเมินและชวยเหลือการเรียนรู

ของนักเรียนที่บาน
26) มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย
27) สงเสริมใหมีการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียนทุกคน
28) ใหใชกระบวนการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ระหวางครูในโรงเรียน
29) จัดใหมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก

ทุกป
30)  ใหการชวยเหลือ  ดูแล  เอาใจใสเด็กพิการเรียนรวม ทั้งดานการเรียน

และการสงตอรักษา
31) ใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูเรียน
32) ใหทกุฝายมสีวนรวมในการสนบัสนนุสงเสริมงานดานวชิาการของโรงเรยีน
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จากสรุปผลการตรวจสอบขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไดจากผูมีสวนไดเสียใน 3  โรงเรียน  ทั้ง 4 ดาน  ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนประเด็นขอ
คําถามของการจัดสัมมนาประชาพิจารณในการวิจัยระยะที่ 4

4.   ผลการสมัมนาประชาพจิารณ (Public hearing seminar)

      ผลจากการจัดสัมมนาประชาพิจารณ เพ่ือยืนยันขอเสนอและรับฟงความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก จากผูมีสวนไดเสียใน 9 โรงเรียน จํานวน 
45 คน พบวา ผูรวมสมัมนาเหน็ดวยกบัขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ทัง้ 4 ดาน  ที่ผูวิจัยนําเสนอ และมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังตอไปนี้

4.1  ดานโครงสราง
   4.1.1  ใหจดักลุมงานในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามาชวยเหลอืการปฏบิตังิาน

ดานธรุการในโรงเรยีนขนาดเลก็
  4.1.2  ใหมวีสัดอุุปกรณประกอบการใชเทคโนโลยคีรบถวน  เชน  คูสายโทรศพัท  

อุปกรณเช่ือมตอเครือขายคอมพวิเตอรและอินเทอรเนต็
   4.1.3  ใหผูบริหารมีบทบาท สําคัญในการทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน
   4.1.4  ใหครทูกุคน  มสีวนรวมในการตดิตามการเกณฑเดก็เขาเรียนตามกฎหมาย
 4.1.5  ใหมหีนวยงานกลางรบัผดิชอบในการควบคมุ  ตดิตามเดก็ขาดเรยีน

หนเีรียน  หรือยายตดิตามผูปกครอง
4.1.6 ใหมกีารปรบัปรงุแกไข ระเบยีบเกีย่วกบัการจาํหนายเดก็ออกจากทะเบยีน

นกัเรียนใหเปนปจจบุนัสอดคลองกับสภาพเปนจรงิ
4.1.7 ใหสงเดก็พิการดานสตปิญญา หูหนวก ตาบอด ไปเรยีนทีศ่นูยการจดั

การศกึษาพิเศษเฉพาะทาง
  4.1.8  ใหชุมชนมสีวนรวม ควรเริม่จากโรงเรยีนเขาหาชุมชน หรือสรางศรัทธาแก

ชุมชนกอน
  4.1.9  ใหองคกรอืน่ ๆ ชวยในการประสาน สงเสริม สนบัสนนุ การจดั

การศกึษา  เชน  กลุมแมบาน  ชมรมผูปกครอง

  4.1.10 ควรใชความเปนกนัเองและภาษาถิน่ในการตดิตอราชการ
  4.1.11 ใหโรงเรยีนขนาดเลก็จดัการศกึษาภาคบงัคบั 9 ป โดยรฐัสนบัสนนุ

งบอดุหนนุอยางเพียงพอ
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  4.1.12 ใหสรางอาคารเรียนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยใชรูปแบบ
อาคารเรียนตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  4.1.13 ควรมกีารจดัสรรงบประมาณคาตอบแทนใหกับกรรมการสถานศกึษา
  4.1.14 ควรจดัตัง้กองทนุเพือ่พัฒนาโรงเรยีนขนาดเลก็โดยเฉพาะ (เหมอืนกองทนุ
ประถมศกึษาเดมิ)

4.1.15 ใหผูบรหิารสถานศกึษาประสานความรวมมอืกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือเสนอโครงการในแผนปฏบิตักิารประจาํป  ในการสนบัสนนุงบประมาณทกุป

4.1.16 ควรกําหนดนโยบายการยบุรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ใหชัดเจน เพ่ือสราง
ขวญัและกาํลังใจแกคร ู บคุลากร  และชุมชน

4.2 ดานคน

4.2.1 ควรใหโรงเรียนดําเนินการจางครูเอง โดยใชงบประมาณประจําป
ของรัฐบาล

4.2.2 สรางแรงจูงใจแกครูและบุคลากร โดยดูแลดานสวัสดิการ  ใหเบี้ยกันดาร
เบี้ยเสี่ยงภัย  และความชอบเปนกรณีพิเศษ

4.2.3 ควรจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนจางครูชวยสอนใหเพียงพอ
4.2.4 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการจัดจางครู
4.2.5 ควรจัดครูสอนเปนรายสาระ ตั้งแต ป.1 – ป.6
4.2.6 ควรจัดหลักสูตรและครูพิเศษ หมุนเวียนสอนเฉพาะวิชา เชน ดนตรี

พลศึกษา ฯลฯ
4.2.7 ควรจัดอบรมพัฒนาครูในโรงเรียนหรือในพื้นที่ใกลเคียง
4.2.8 ใหครูและผูเช่ียวชาญรวมกันจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ
4.2.9 ควรดําเนินการนิเทศเฉพาะกลุมโรงเรียนขนาดเล็กตางหาก  ไมควร

รวมนิเทศกับขนาดอื่น
4.2.10 ไมควรนําผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมิน  โรงเรียนขนาดเล็กไป

เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่น
4.2.11 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร  ครู และบุคลากร

โดยพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีความพรอมแตกตางกัน
4.2.12 จัดใหมีโครงการพัฒนาผูปกครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา

ใหมีความรูเก่ียวกับการเรียนการสอน  ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

             4.3 ดานเทคโนโลยี

         4.3.1 มีการจัดหาและใหบริการหนังสือแบบเรียน สําหรับนักเรียนยืมเรียน
อยางเพียงพอ
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         4.3.2  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยี
ในสถานศึกษา

4.3.3 ใหชุมชนมีสวนรวมในการใช และดูแลรักษา ซอมบํารุง เทคโนโลยี
ในสถานศึกษา

             4.4  ดานงาน

4.4.1  จัดวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกับครู
และชุมชน

4.4.2 จัดชั้นเรียนตามสภาพปญหา และความพรอม ของแตละโรงเรียน เชน
จัดรวมชั้นรวมวิชา  หรือจัดเปนศูนยการเรียน

4.4.3 จัดศึกษานิเทศกรับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะ

5.   ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

จากการดําเนินการศึกษาวิจัยขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใหสามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2545) สรุปประเด็นสําคัญใน  4  ดาน
ไดดังนี้

5.1  ดานโครงสราง
โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงานของโรงเรียนจะมีโครงสรางที่แตกตางจากระบบ          

โครงสรางระบบราชการตามแนวความคิดของ Hoy&Miskel (2001) ที่พิจารณาคุณลักษณะของ
องคกรในสองดานคือความเปนระบบราชการ (Bureaucracy) และความเปนมืออาชีพ
(Professional) ไดแบงโครงสรางขององคกรเปน 4 ประเภท คอื 1. องคกรที่มีโครงสรางแบบราชการ  
(Weberian)    2. องคกรที่มีโครงสรางเชิงอํานาจนิยม(Authoritarian)  3. องคกรที่มีโครงสราง
แบบวิชาชีพ  (Professional) และ  4. องคกรที่มีโครงสรางไมใชชัดเจน (Chaotic)  ดังที่แสดงใน
แผนภาพที่  7
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ภาพที่ 7    แสดงการจําแนกประเภทโครงสรางองคกรของโรงเรียน

จากแผนภาพจะแสดงใหเห็นวาถาโรงเรยีนขนาดเลก็มโีครงสรางองคกรเปนแบบระบบราชการสูง
และแบบวิชาชีพสูง  จะทําใหระบบการบริหารงานเปนแบบราชการ  คือมีการแบงงานกันทํา มีการ
แบงสายการบังคับบัญชา ยึดกฎระเบียบที่เขมงวด    ถาโรงเรียนขนาดเล็กมีโครงสรางองคกรแบบ
เปนระบบราชการสูงและแบบวิชาชีพต่ํา จะทําใหมีการดําเนินงานเปนแบบอํานาจนิยมคือผูบริหาร
สถานศึกษามีอํานาจเด็ดขาด มีความเขมงวดในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธของผูบริหาร          
ครูและบุคลากร  เปนไปในแนวดิ่ง   ซึ่งระบบโครงสรางการบริหารดังกลาวไมเหมาะที่จะนําไปใช
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากถาผูบริหารมีการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมจะทําให                 
การดําเนินงานของโรงเรียนลมเหลวและขาดประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนขนาดเล็กมีโครงสราง        
องคกรเปนแบบราชการและแบบวิชาชีพต่ําจะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนการบริหารงาน
แบบยุงเหยิงมีโครงสรางไมชัดเจน  มีความสับสนและมีความขัดแยงในการดําเนินงานสูง   จึงไม
เหมาะอยางย่ิงในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  สวนระบบโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับ       
การดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดคือระบบโครงสรางที่มีโครงสรางองคกรเปนแบบ
ระบบราชการต่ําแตมีความเปนวิชาชีพสูง คือมีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูปฏิบัติ          
ในระดับสูง ผูปฏิบัติงานจะเปนบุคลากรมืออาชีพที่มีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ         
ในตนเองสูง ผูบริหารจะอยูในฐานะผูสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกความสัมพันธจะเปนไป
ในลักษณะเพื่อนรวมงานมีอิสระในการตัดสินใจและกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเอง 

รูปรูปแบแบบบท่ีท่ีสับสนวุนวายสับสนวุนวาย
(Chaotic)(Chaotic)

รูปรูปแบบแบบวิชาชีพวิชาชีพ
(Professional)(Professional)

ต่ําต่ํา
(Low)(Low)

รูปรูปแบบแบบอํานาจนยิมอํานาจนยิม
(Authoritarian)(Authoritarian)

รูปแบบราชการรูปแบบราชการ
((WeberianWeberian))

สูงสูง
(High)(High)รูปแบบระบบราชการรูปแบบระบบราชการ

(Bureaucratic Pattern)(Bureaucratic Pattern)

ต่ําต่ํา  (Low)(Low)สูงสูง  (High)(High)

รูปแบบวิชาชีพรูปแบบวิชาชีพ  (Professional Pattern)(Professional Pattern)

การจําแนกประเภทโครงสรางองคกรของโรงเรียนการจําแนกประเภทโครงสรางองคกรของโรงเรียน

HoyHoy & & Miskel Miskel : 2001 : 2001
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ในการจัดระบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ผูวิจัยเห็นวาการจัดระบบ          
โครงสรางในโรงเรียนขนาดเล็กควรมีความยืดหยุนสูงโดยไมยึดติดกับระบบโครงสรางการบริหาร
ทั้ง 4 ดาน ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(พ.ศ.2545)  แตยึดงานวิชาการเปนงานหลัก  ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการในโรงเรียน           
มีความคลองตัวและสอดคลองกับสภาพงานและจํานวนบุคลากรแตละโรงเรียน ดังนั้นจึงมี       
ขอเสนอเชิงนโยบายดังนี้

5.1.1  สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กจัดระบบโครงสรางการบริหารงาน
เปนระบบราชการต่ําและระบบวิชาชีพสูง แบงหนาที่รับผิดชอบชัดเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได  
เพ่ือใหการบริการเปนไปดวยความสะดวก   รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.1.2 สงเสริมใหโรงเรียนใชแผนปฏิบัตกิารเปนเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพ        
การศกึษาโดยเนนการมีสวนรวม ใหการดําเนินการเปนไปอยางมีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือสนอง
ตอระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดกจนระบบการประเมินตนเองทุกป

5.1.3 สงเสริมใหมีการประสานงานเพื่อความรวมมือ ขอความชวยเหลือ
ในดานทรัพยากร  แรงงาน  งบประมาณในการจัดการศึกษา  จากทุกภาคสวน

5.1.4 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนเปนผูมีบทบาทในการสรางความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาแกชุมชน เพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

5.1.5 สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธดวยวิธีการที่แตกตางและหลากหลาย

    5.2  ดานคน
โรงเรยีนขนาดเลก็มรูีปแบบการบรหิารงานบคุลากรทีแ่ตกตางจากรปูแบบระบบราชการ

ตามแนวคิดของ  Max  Webers  (1947 อางถึงใน Hoy&Miskel,2001)  ที่วา  ระบบราชการมี
การมอบหมายงาน  ตามความรูความสามารถและความชํานาญการ (Division of Labor and 
Specialization)  ยึดกฎระเบียบและคําส่ังในการปฏิบัติงาน  และมกีารควบคมุกาํกับการปฏิบตังิาน
ตามสายบงัคบับญัชา แตเนือ่งจากโรงเรยีนขนาดเลก็มขีอจํากัดดานบุคลากร กลาวคือมีครูจํานวนนอย
และไมครบตามจํานวนชั้นเรียน  การมอบหมายงานและการปฏิบัติงานที่จะแบงงานใหตามความรู
ความสามารถ จึงไมสามารถทําได  ครูในโรงเรียนขนาดเล็กจึงอาจตองสอนทุกวิชา หรือรับผิดชอบ
หลายๆชั้นเรียน ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะตองรับผดิชอบในการทาํงานธรุการโรงเรยีนและงานธรุการ
ช้ันเรียนไปดวย ครูในโรงเรียนขนาดเล็กจึงจําเปนที่จะตองมีความสามารถที่ยืดหยุนในการทํางาน
ที่หลากหลาย การแบงงานกันทําจึงตองยึดหลักการตามความจําเปนและความเหมาะสมกับสภาพ
ของแตละชวงเวลา มกีารชวยเหลอืเก้ือกูลกันในการทาํงาน ไมมรูีปแบบการทาํงานท่ีชัดเจน แตยึดผล
ทีจ่ะเกดิจากการปฏบิตังิานเปนสาํคญั ดงันัน้จงึมขีอเสนอเชงินโยบายดงันี้

5.2.1 มกีารพฒันาผูบรหิารและครใูหมคีวามสามารถรอบดานและมกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน
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5.2.2  มีการพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการและวิธีการ
จดัการเรียนรูในลกัษณะอืน่ๆ เชน การจดัการเรยีนรูเปนรายกลุมยอย รายบคุคล หรือรวมชัน้เรยีน

5.2.3  มกีารแบงงานทีไ่มจาํเปนใหโรงเรยีนขนาดใหญทีอ่ยูใกลเคยีงหรอืสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือจางลูกจางปฏิบตัิหนาที่งานอื่นๆ แทน  เชน  งานธุรการ  งานการเงิน  
และงานพัสดุ  เพ่ือใหครูมีเวลาเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอน

   5.2.4 สรางขวัญกําลังใจแกผูบริหารและครูดวยวิธีการที่หลากหลายและ         
เปนธรรม  เชน   การจัดสวัสดิการตาง ๆ   การพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
  5.2.5  ชุมชนมสีวนรวมในการบรหิารงานบคุคล เชนการสรรหา  แตงตัง้และ  โยกยาย  
ผูบริหาร  ครูและบุคลากรในโรงเรียน

5.3  ดานเทคโนโลยี
ในปจจบุนัการจดัการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามสิน้เปลอืงงบประมาณสงูมาก

และมีแนวโนมจะมากยิ่งข้ึนตอไปอยางไมมีที่ ส้ินสุดโดยเฉพาะอยางย่ิงคาใชจายในเรื่องของ
บุคลากร  ดังจะเห็นไดจากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2545)  ในแงของการใชจายงบประมาณ รัฐตองใช
คาใชจายในการลงทุนทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   ทั้งดานการใชครู อาคารเรียน และ
งบประมาณแตละปโรงเรยีนขนาดเลก็จะสิน้เปลืองคาใชจายอืน่ ๆ สูงกวาในโรงเรยีนประถมศึกษา                
ขนาดอื่นในทุกดาน

เพ่ือลดความสิ้นเปลืองดังกลาว  รัฐตองสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  แทนการกาํหนดอตัรากาํลังครเูพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคลองกับแนวคดิของสาํนกัเทคโนโลย ี     
เพ่ือการเรยีนการสอน (2547)  ทีว่า  ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยจีะชวยลดขอจาํกัดเรือ่งระยะทาง  
เวลา  บุคลากรและ การลงทุน อีกทั้งสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดมากและเกิดความคลองตัว    
ในการทํางานมากขึ้น  ควรนํามาใชทดแทนในการจัดอัตรากําลังคาใชจายตอหนวยในดานบุคลากร
นับวันจะสูงข้ึนในขณะที่คาใชจายตอหนวยดานเทคโนโลยีนับวันจะต่ําลงเพ่ือลดภาระดาน        
งบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย  ดังนี้

5.3.1 สงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชน  คอมพิวเตอร ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพื่อใชใน           
การบริหารและการจัดการเรียนการรู

5.3.2  สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนผลิต ใชและดูแลรักษา ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

5.3.3  สงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5.4  ดานงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มีเจตนารมณใหสถานศึกษา

จัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรู    
ไดดวยตนเอง  สถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  การจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ตองเนนความรู  กระบวนการเรียนรู  ทักษะและคุณธรรม  จริยธรรม  
มีการบูรณาการใหสอดคองกับชีวิตจริง  แตการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานมา  มีวิธี
ดําเนินงานเชนเดียวกับโรงเรียนขนาดอื่น   จึงทําใหพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ทั้งดาน
ประสทิธภิาพและประสิทธผิลทีจ่ะสงผลตอการพฒันาคณุภาพการศกึษา  เนือ่งจากโรงเรยีนขนาดเล็ก
มีขอจํากัดในทุก  ๆ ดาน  ทั้งดานหลักสูตร  การจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรู  
ดังนั้น  จงึมีขอเสนอเชิงนโยบาย  ดังนี้

5.4.1 สงเสริมสนบัสนนุใหโรงเรยีนจดัทาํหลักสูตรสถานศกึษาแบบยดืหยุนโดยเนน
การมสีวนรวม
    5.4.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบองครวม มีการบูรณาการสาระ  
การเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน โดยสามารถจัดการเรียนรูเปนกลุมยอย
หรือ รายบุคคล เปนศูนยการเรียน   หรือรวมชั้นเรียน

5.4.3 สงเสริมใหมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย
โดยทุกฝายมีสวนรวมและนําผลการประเมินมาใชในการสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน

5.4.4 สงเสริมโรงเรียนใหมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือและใหบริการแนะแนวแก
นักเรียน  ผูปกครองและชุมชน

จากสรปุผลการศกึษาวจิยั ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงไดตามแผนภาพที่ 8
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หลักสูตรสถานศึกษา ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการเรียนรู การบริหารงาน

 บริการแนะแนว การระดมทรัพยากร

  การวัดและประเมิน การมีสวนรวม

การวิจัยในชั้นเรียน ภาวะผูนํา

  การมีสวนรวม การสรางขวัญและกําลังใจ

  การผลิต ใชและดูแลรักษา การพัฒนาบุคลากร

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล   การสรรหา, แตงตั้ง, โยกยาย

ภาพที่  8  แสดงขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
              เฉียงเหนือ

งาน โครงสราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

เทคโนโลยี คน



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวจิยัครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาขอเสนอแนะเชงินโยบายจากผูมสีวนไดเสียระดบัโรงเรยีน
เพ่ือพัฒนาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเลก็ใหสามารถดาํเนนิงานไดตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่ 2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามกรอบแนวความคิดของ Owens  ที่แยกศักยภาพของโรงเรียน
เปน 4 ดาน คือ ศักยภาพดานโครงสราง (Structure) ศักยภาพดานคน (Human) ศักยภาพ
ดานเทคโนโลย ี(Technology) และศกัยภาพดานงาน (Task) โดยผูวจิยัแบงการวจิยัออกเปน  4 ระยะ ซึ่งมี
ข้ันตอนในการวิจัย  คือ

ระยะที่ 1 การศึกษาความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้กฎหมาย ระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของตอการดาํเนนิงาน
ของโรงเรียน โดยการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Analysis) และทําการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร โดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)ไดขอสรุป
เก่ียวกับเนื้อหาสาระและประเด็นความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของตอการดาํเนนิงาน
ของโรงเรยีน แลวใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 7 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรง เชิงโครงสรางและเนือ้หา

ระยะที่ 2  การศึกษาศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเลก็
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปนการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research)โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอื
ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน  351 โรงเรยีน  ทีไ่ดมาโดยใชวธิกีารสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  random  sampling)

ระยะที่  3 การตรวจสอบ ขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเจาะลึกเฉพาะกลุม ( Focus Group  Discussion )
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูมีสวนไดเสียในโรงเรียนขนาดเล็ก        
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จาํนวน  3 โรงเรยีน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครู
กรรมการสถานศึกษา  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน  นักเรียน  ผูปกครอง
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทละ 5  คน รวมโรงเรียนละ 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(purposive  sampling)

ระยะที ่ 4 การสัมมนาประชาพจิารณ (Public hearing seminar)  ยืนยนั ขอเสนอเชงินโยบาย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กอยางกวางขวาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ทีเ่ปนผูมสีวนไดเสียในโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวน  9  โรงเรยีน  ๆละ 5 คน
รวม 45 คน ประกอบดวย กรรมการสถานศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษา คร ูผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูนาํชุมชน ไดมาโดยใชวธิสุีมแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)
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ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลู  ผูวจิยัใชเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยาง
แตละกลุม  ดังนี้  ดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ได
ขอสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและประเด็นความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ ตอ
การดาํเนนิงานของโรงเรยีน แลวใหผูเช่ียวชาญ  จาํนวน 7 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง
และเนือ้หาของความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาตพิ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ในชวง กันยายน 2547 – ธันวาคม 2547  การวิจัยระยะที ่2 เก็บรวบรวม
ขอมลูกับโรงเรยีนขนาดเลก็ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวน 351 โรงเรียน ระหวางเดือน
ธันวาคม  2547 – มกราคม  2548  ระยะที่ 3  เก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดเสียในโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน 3 โรงเรียน โดยการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะกลุม ( Focus Group Discussion )
ในเดอืน มกราคม 2548 ระยะที ่ 4 เก็บรวบรวมขอมลูจากผูมสีวนไดเสียในโรงเรยีนขนาดเลก็จาํนวน   
9 โรงเรียน โดยการสัมมนาประชาพิจารณ (Public hearing seminar)  ยืนยัน ขอเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือพัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็อยางกวางขวาง ในวนัที ่2  กุมภาพนัธ  2548

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการดังนี้  การวิจัยระยะที่ 1 นําผล
การประเมินของผูเช่ียวชาญ จํานวน  7  คน  มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง( IOC ) เพ่ือ
หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาของความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน  การวิจัยระยะที่ 2  ทําการวิเคราะหแบบสอบถามตอนที ่1  โดยหา
คาความถี ่ คารอยละเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหแบบสอบถามตอนที ่ 2
โดยหาคาเฉล่ีย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัศกัยภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   แลวเทียบกับเกณฑดังนี้
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีศักยภาพการดําเนินงานมากที่สุด
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีศักยภาพการดําเนินงานมาก
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีศักยภาพการดําเนินงานปานกลาง
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีศักยภาพการดําเนินงานนอย

 1.00 – 1.50 หมายถึง มีศักยภาพการดําเนินงานนอยที่สุด
วเิคราะหแบบสอบถามตอนที ่3 และตอนที ่4  โดยวเิคราะหเนือ้หาทีเ่ปนขอความซ้าํกันหรอืคลายกัน
แลวประมวลผล  สรุปเปนประเด็นสําคัญ แลวหาความถี่ของประเด็นสําคัญ การวิจัยระยะที ่3 และ
ระยะที่ 4 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกผลการอภิปราย ซักถาม และจากการทอดเทป
บันทึกเสียง จดัพมิพขอมลูลงเครือ่งคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรม Microsoft Word แลว วิเคราะห
ขอมลูทีเ่ปนขอความซ้าํกันหรอืคลายกนัโดยรวบรวมขอมลูทีอ่ยูในกลุมความหมายเดยีวกนั(Categories)
ไวในทีเ่ดยีวกนั แลวประมวลผลสรปุเปนประเดน็สาํคญั   จดัหมวดหมูของขอมลู(Categorize Data) ตาม
คณุสมบตั ิ(Properties) และความคดิรวบยอด (Concept) ของแตละกลุมและแยกขอมลูทีม่คีวามหมาย
เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กออกจากขอมูลที่ไมมีความหมาย และไมเก่ียวของกับ
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การวจิยัครัง้นีโ้ดยนาํขอมลูทีไ่ดมาจดัหมวดหมูแลวนาํทัง้หมดมาแปลความหมายของขอมลู(Interpreting
Data)หลังจากนั้นก็เขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง เนือ้หาสาระและขอเสนอเชงินโยบาย
เพ่ือพัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ในบทนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยตามลําดับ  ดังตอไปนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. การอภิปรายผล
3. ขอเสนอแนะ

1.  สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย  4  ระยะ  สรุปผลการวิจัย ไดตามลําดับ
ดังนี้

 สรุปสาระที่เปนความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ 2)พ.ศ.2545รวมทัง้กฎหมาย ระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ ตอการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  เปน  4  ดาน  ดังนี้

  1.1 ดานโครงสราง

1.1.1 จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใหมีเอกภาพ
ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

1.1.2 จัดระบบโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 งาน คือดานวิชาการ   
ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป

1.1.3 มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนมาใช
ในการจัดการศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน องคกร  และสถาบันตางๆ

1.1.4 ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาใหเด็กไดเรียนรูจนพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

1.1.5 มีการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การใชจายงบประมาณ

1.1.6 สงเสริมใหกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา

1.2  ดานเทคโนโลยี

1.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ

1.2.2 มีการระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
1.2.3 มีการติดตาม  ตรวจสอบ  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา
1.2.4 สงเสริมสนับสนุนการวิจัย  และนําผลมาใชพัฒนานักเรียนเพื่อการเรียนรู
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1.3 ดานคน

1.3.1 สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณโดยยึดหลักการกระจายอํานาจและสิทธิประโยชน
ทีเ่ปนธรรม  โดยการบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน  ซึง่ประกอบดวย  การวางแผนอตัรากําลัง  การบรรจุ
แตงตั้ง วินัย  ทักษะการปฏิบัติงาน  พฤติกรรม  ภาวะผูนํา  การมอบหมายงาน  การสรางขวัญ
กําลังใจของครูและบุคลากร

1.3.2 สนับสนุนสงเสริมใหครูเกิดขวัญกําลังใจ  และมีการเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.3.3 มีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

1.4 ดานงาน

1.4.1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

1.4.2 จัดการศึกษาตลอดชีวิต  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง

1.4.3 จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เตม็ศกัยภาพ  เนนความสาํคญัทางความรู คณุธรรม  กระบวนการเรยีนรูและบรูณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา

1.4.4 มกีารประเมนิผูเรียนโดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรมและการทดสอบที่สอดคลองกับระดับและรูปแบบ
การจัดการศึกษา

1.4.5 จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม
 ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ

1.4.6 สงเสริมใหผูสอนสามารถวจิยัเพือ่สามารถพฒันาการเรยีนรูทีเ่หมาะสมกบัผูเรียน
1.4.7 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่กํากับประสานสงเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษา
    ศักยภาพการดาํเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542
และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ สรุปผลได
ดังนี้
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2.1  ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา เปน
ผูอํานวยการมากที่สุด  รองลงมาเปนครูใหญ  และอาจารยใหญ ตามลําดับ  เปนเพศชาย  รอยละ
90.60  เพศหญิง รอยละ  9.40 โรงเรียนเปดสอนชวงชั้นที่  1-2 มากที่สุด รองลงมาที่เปดสอน
ชวงชัน้ที ่ 1-3 และเปดสอนระดบัอนบุาลตามลาํดบั ผูตอบแบบสอบถามมวีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรี
มากที่สุด รองลงมาเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทและเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามระยะเวลาที่เขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่มีระยะเวลาเขาสู
ตําแหนง 1-5 ป  มากที่สุด รองลงมา เปนผูที่มีระยะเวลาเขาสูตําแหนงมากกวา  5-10 ป และ
เปนผูทีม่รีะยะเวลาเขาสูตาํแหนงมากกวา 10 ป  ตามลาํดบั  เมือ่จาํแนกตามระยะเวลาทีป่ฏิบตังิาน
ในโรงเรียนปจจุบันเปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 1-3 ป มากที่สุด รองลงมาเปนผูที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน มากกวา 3-6 ป และเปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป  ตามลําดับ

2.2  ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคาดหวงั
ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวม
ทั้งกฎหมายระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ โดยรวม มศีกัยภาพการดาํเนนิงานในระดบัมาก    เมือ่พิจารณา
เปนรายดาน  พบวา ดานที่มีศักยภาพดําเนินงานสูงสุดคือ ดานคน  ซึ่งมีศักยภาพการดําเนินงาน
ในระดับมาก  รองลงมาคือ ดานโครงสราง และดานงาน  ซึ่งมีศักยภาพการดําเนินงานในระดบั
มากตามลาํดบั  สวนดานทีม่ศีกัยภาพการดาํเนนิงานต่าํสุด คอื ดานเทคโนโลย ี ซึง่มศีกัยภาพ
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

2.3  ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคาดหวงั
ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวม
ทั้งกฎหมาย ระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ ดานโครงสราง  โดยรวม มศีกัยภาพการดาํเนนิงานอยูในระดบั
มาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา การเกณฑเดก็เขาเรียนตามกฎหมายมศีกัยภาพ     การดําเนินงานมาก
ที่สุด  รองลงมาคือการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของราชการ และการบริหารการเงินตามขั้นตอน
และวิธกีารทีก่ระทรวงการคลงักําหนดอยางโปรงใส มศีกัยภาพการดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก ตามลาํดบั
สวนขอที่มีศักยภาพการดําเนินงานต่ําสุด คือ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งมีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

2.4  ศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ตามความคาดหวงัของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ดานคน โดยรวม มีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ศีกัยภาพการดาํเนนิงานสงูสุดคอื การพจิารณาความดคีวามชอบ
ของครูและบุคลากรอยางเปนธรรม ซึ่งมีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน  และการบริหารงานบุคคลและครู
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจมีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลาํดับ  สวนขอที่มี
ศักยภาพการดําเนินงานต่ําสุดคือการสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรโดยสถานศึกษา ซึ่งมี
ศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอย
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2.5  ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ตามความคาดหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่ 2 ) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีศักยภาพการดําเนินงาน
อยูในระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทีม่ศีกัยภาพการดาํเนนิงานสูงสุดคอื  การพัฒนา
ครแูละบคุลากรในการใชเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่มศีกัยภาพการดาํเนนิงาน
อยูในระดับมาก   รองลงมาคือ การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ินจากภายนอก
สถานศกึษาเพือ่การจดัการศกึษา และการสงเสริมสนบัสนนุใหครแูละบคุลากร มกีารผลติสือ่ส่ิงพิมพ
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ   สวนขอที่มี
ศักยภาพการดําเนินงานต่ําสุดคือการจัดเครือขายเพื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีศักยภาพ
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

2.6  ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคาดหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ  ดานงาน   โดยรวมมีศักยภาพการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีศักยภาพการดําเนินงานสูงสุด คือการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู มุงปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนไทย  มีศักยภาพการดําเนินงานอยูใน
ระดบัมาก รองลงมาคอื การจดัการศกึษาเพือ่ใหนกัเรียนมคีวามสมบรูณดานจติใจ คณุธรรม ดาํรงชวีติ
อยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ การจดัการศกึษาโดยคาํนงึถึงสิทธแิละประโยชนของผูเรียน การจัด
การศกึษาโดยยดึหลกัการผูเรียนสาํคญัทีสุ่ด  การจดัการเรยีนรูโดยเนนกระบวนการเรยีนรู ดานทักษะ
ภาษาไทย  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีศักยภาพการดําเนินงานต่ําสุด
คือดานการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งมี
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

2.7  สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และแกไขเพิม่เตมิ ( ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ

2.7.1 ดานโครงสราง พบวา ปญหางบประมาณและงบประมาณไมเพียงพอตอ
ความตองการ มากท่ีสุด รองลงมาคอืบคุลากรไมครบตามโครงสราง และ การตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจนตามลําดับ

         2.7.2 ดานคน พบวา การกําหนดเกณฑในการจัดสรรครูและบุคลากรใหโรงเรียน
ขนาดเล็กทําใหครู ไมครบชั้น และมีวุฒิการศึกษาไมตรงตามวิชาที่สอนเปนปญหามากที่สุด         
รองลงมาคือ ครูทํางานสนับสนุนการสอนมากกวาดานการเรียนการสอนและครูขาดความชํานาญ
เฉพาะสาขา   ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชนการพิจารณาความดีความชอบ

         2.7.3 ดานเทคโนโลยี พบวา การขาดแคลนดานสื่อเทคโนโลยี  เชน  อินเทอรเน็ต  
คอมพิวเตอร  อุปกรณประกอบ  รวมทั้งคูสายโทรศัพท  ส่ือ CAIเปนปญหามากที่สุด  รองลงมา
คือ มีขอจํากัดดานงบประมาณทําใหโรงเรียนตองจัดหางบประมาณจัดซื้อเองและซอมบํารุงเอง
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และ บุคลากรและผูปกครองขาดความรูเร่ืองดาน ICT และดานคอมพิวเตอรทั้งการผลิตและ
การใช ตามลําดับ

    2.7.4 ดานงาน พบวาการ ขาดการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไมตอเนื่อง และใช
การคัดลอกหลักสูตรกันมาจากที่อ่ืน เปนปญหามากที่สุด รองลงมาคือการจัดกระบวนการเรียนรู
ของนักเรียนยังขาดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญและขาดการทาํความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร    
และ การบริหารงานวิชาการยังไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร สวนใหญคุณภาพต่ํา เพราะขาด
งบประมาณ ขาดการนิเทศและส่ือการเรียนการสอนที่จําเปน ตามลําดับ

2.8 ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

     2.8.1 ดานโครงสราง พบวา ควรจดับคุลากรใหครบหรอืเหมาะสมตามโครงสรางและ
สาขาวชิาเปนความตองการมากทีสุ่ดรองมา คอื การเพิม่งบประมาณใหเพียงพอตอความตองการของ
โรงเรยีนโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาํกับดแูล และควรใหโรงเรียนมอิีสระในการจดัโครงสรางการบริหาร
ใหเหมาะสมกับตนเองตามลําดับ

      2.8.2 ดานคน พบวา ควรจัดครูเพ่ิมใหครบทุกช้ันและโรงเรียนมีโอกาสเลือก
ครูตามความถนัดเปนความตองการมากที่สุด รองลงมาคือควรมีการพัฒนาขีดความสามารถ
บคุลากรอยางตอเนือ่งสูการเปนครมูอือาชีพและควรมบีคุลากรฝายสนบัสนนุใหทกุโรงเรยีนตามลําดับ

  2.8.3 ดานเทคโนโลย ีพบวา ควรจดัสรรสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัใหครบทกุโรงเรยีน
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนรู ลดภาระงานธรุการ และมีประสทิธภิาพในการสือ่สารมคีวามตองการ
มากที่สุด รองลงมาคือจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาสื่อพัฒนาระบบและอบรมการใชส่ือเทคโนโลยี
ใหบคุลากรทกุโรงเรียน และระดมสรรพกาํลังเพ่ือจดัหาส่ืออุปกรณทีท่นัสมยัใหเหมาะสมกบัทองถ่ิน 
ตามลําดับ

  2.8.4 ดานงาน พบวา  ควรลดภาระงานที่ไมสําคัญลง ครูจะไดปฏิบัติงานสอนได
เต็มที่เปนความตองการมากที่สุด  รองลงมาคือควรมีการจัดอบรมดานการจัดทําหลักสูตร และ
ควรใหศึกษานิเทศกออกชวยงานนิเทศแกครู ตามลําดับ
 ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ที่ไดจากการศึกษารายกลุม(Focus group Discussion) และการประชาพิจารณอยางกวางขวาง
(Public hearing) จากผูมีสวนไดเสีย  มีขอเสนอแนะเปนรายดาน  ดังตอไปนี้

 3.1 ดานโครงสราง
3.1.1 จัดระบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนเปนระบบชัดเจน

โดยแบงการบริหารงานออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร
บุคลากร และดานบริหารทั่วไป

3.1.2 มีการบริหารงานโรงเรียนอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
แบงงานใหผูรับผิดชอบในแตละดาน เพ่ือใหการบริการเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว

3.1.3 ใหความชวยเหลือการดําเนินงานดานธุรการ และดานการเงินพัสดุ
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เพ่ือแบงเบาภาระครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่     
โดยใหโรงเรยีนในกลุมเครอืขายชวยเหลอื หรือใหสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จดักลุมงานผูดแูล      
ชวยเหลือ

3.1.4 สงเสริมมีการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยวิธี
การที่แตกตางหลากหลาย เพ่ือประสานสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีสวนรวม และ
สรางศรัทธาใหแกผูมีสวนไดเสีย

3.1.5 ประสานสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยใหโรงเรียนสรางความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง ชวยเหลือกิจการและรวมในงานเทศกาล
ประเพณีของชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางศรัทธาแกชุมชน ทั้งนี้ ใหผูบริหารเปนผูมีบทบาท
สําคัญ ในการดําเนินงาน

3.1.6 สงเสริมใหมกีารประสานงาน เพ่ือขอความรวมมอื ขอรบัความชวยเหลอื
ในดานแรงงาน งบประมาณ ทนุการศกึษา อุปกรณการเรยีนการสอน และส่ิงจาํเปนอืน่ๆ ในการจดั   
การศึกษา จากผูปกครอง ชุมนุมศิษยเกา องคการบริหารสวนตําบล องคกรภาครัฐ เอกชน และ
มูลนิธิอ่ืนๆ

3.1.7 ประสานงานและอํานวยการในการเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
ใหครบทุกคน โดยใหครู ผูปกครองนักเรียน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
และมกีารควบคมุ กํากับตดิตามเดก็ขาดเรียน หนเีรียน หรือยายตามผูปกครอง ทัง้นี ้ ใหมหีนวยงาน
กลางรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงแกไขระเบียบการจําหนายเด็กออกจากทะเบียนนักเรียน ให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง

3.1.8 สงเสริมใหโรงเรียนใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใหผูมีสวน
ไดเสียมีสวนรวม และใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสนองตอระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนระบบการประเมินตนเองทุกป

3.1.9 สงเสริมใหโรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน และนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา

3.1.10 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทําระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่ เพ่ือไมใหมีการเก็บขอมลูซ้ําซอน ตลอดป

3.1.11 การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจัดสรรหมวดเงิน
อุดหนุน เพ่ือความสะดวกในการใชจายในการจัดการศึกษา

3.1.12 ควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานในการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กให
สอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียน

3.1.13 ไมควรมกีารยบุรวมโรงเรยีนขนาดเลก็เนือ่งจากมปีญหาในดานตาง ๆ
คอื  นกัเรียนลาํบากในการเดนิทาง  ไมปลอดภยั  ส้ินเปลอืงคาใชจาย วฒันธรรม สังคมของชมุชน
แตกตางกัน  นักเรียนเกิดความรูสึกหางไกลจากผูปกครองทําใหขาดความอบอุน



161

3.2 ดานคน
      3.2.1 ใหผูบรหิารมภีาวะผูนาํ มกีารควบคมุ ตดิตาม กํากับการปฏบิตังิานของครู

3.2.2 พัฒนาผูบริหารและครูใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี

3.2.3 พัฒนาผูบริหารและครู ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ประสบการณในการทาํงานรวมกนั ใหเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
ในดานตางๆ เชน การใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.2.4 มกีารสรางขวญักาํลังใจใหแกผูบรหิารและครดูวยวธิกีารทีห่ลากหลาย
เปนธรรม ตอเนื่อง เชน การจัดสวัสดิการ การพิจารณาความชอบเปนกรณีพิเศษ

3.2.5 ใหโรงเรียนดําเนินการจางครูชวยสอน โดยใชงบประมาณของรัฐ
หรืองบประมาณจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน

3.2.6 ใหชุมชนมีสวนรวมในการแตงตั้ง โยกยายและสรรหาผูบริหาร ครู
และบุคลากรในโรงเรียนและไมควรมกีารโยกยายผูบรหิารและครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็บอยเกนิไป

3.2.7 ควรมีการพิจารณาจัดสรรโควตาความดีความชอบใหโรงเรียน
ขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษ โดยการประเมินผลงานควรคํานึงถึงขนาดโรงเรียน และเนนที่คุณภาพ       
ผูเรียนเปนสําคัญ

3.2.8 จัดใหมีการประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูในโรงเรียน
และครูในโรงเรียนขนาดเล็กดวยกัน

3.2.9 พัฒนาครใูหสามารถทาํวจิยัในชัน้เรยีนและนาํผลวจิยัมาพฒันาผูเรียน
3.2.10 ควรจัดศึกษานิเทศกรับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก

3.3 ดานเทคโนโลยี
             3.3.1  สงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดหาคอมพิวเตอร

ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือใชใน    
การเรียนการสอน

     3.3.2  สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใชหองปฏิบัติการในการพัฒนาผูเรียน
     3.3.3  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในการใช ดูแลรักษา

และซอมบํารุงเทคโนโลยี ส่ือ และอุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆ
     3.3.4  มีการจัดหาสงเสริมใหโรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
     3.3.5  สงเสริมสนับสนุนในการใหบริการ หนังสือแบบเรียนอุปกรณ วัสดุ

การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนอยางเพียงพอ
     3.3.6  สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาส่ือ เพ่ือใหมีส่ือชวยสอนที่ทันสมัย

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน เชน ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) แบบเรียนดวยตนเอง แบบฝก
ทักษะฯลฯ
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3.3.7  สงเสริมสนบัสนนุใหนกัเรียนสามารถใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนรูในรปูแบบ
ตางๆ เชน การเรียนรูจากอินเตอรเน็ต VCD , DVD ฯลฯ

3.3.3 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การใชส่ือ

3.3.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

3.4 ดานงาน
    3.4.1 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กรวมกับโรงเรยีนอื่น จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทําและใชหลักสูตร
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน

3.4.2 สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมินผล

3.4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามความสนใจ ความถนัด โดยเนนให
ผูเรียนไดฝกปฏิบตัจิรงิ ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู ภมูปิญญาทองถ่ินและนาํไปใชในชวีติประจาํวนั

3.4.4 สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู
การชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน

3.4.5 สงเสริมใหครูใชการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานนักเรียนทุกคน และมีการสอนซอมเสริม เอาใจใสนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน

3.4.6 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน จดักิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนและเรียนรูแบบบูรณาการ

3.4.7 สงเสริมการเรียนรูระหวางเพื่อนกับเพื่อน พ่ีกับนอง ที่เนนใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และรักทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีของตน

3.4.8 ใหการชวยเหลือดูแล เอาใจใสเด็กพิการเรียนรวม ทั้งในดานการเรียน
และสงตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรเริ่มในชวงชั้นที่ 2 ข้ึนไป

3.4.9 สงเสริมใหโรงเรียนใหบริการแนะแนวแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
3.4.10 สงเสริมใหโรงเรียน จัดการเรียนตามสภาพปญหาและความพรอมของ

แตละโรง โดยเชิญผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอน

2.  อภิปรายผล

ความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ที่มีตอการดําเนินงานของ
โรงเรียน  ใน  4  ดาน  คือ

2.1 ดานโครงสราง  โรงเรียนมีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  โดยระดม
ทรพัยากรจากภาครฐัและเอกชนมาใชในการจดัการศกึษา  เนนการมสีวนรวมของชมุชน  องคกร
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และสถาบันตาง ๆ ในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และสงเสริมใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําหนาที่กํากับ  สงเสริมสนับสนุน  
การบรหิารจดัการดงักลาว ซึง่สอดคลองกับแนวคดิสาํคญัในการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของ 
David ( 1989  อางถึงใน Cheng, 1996  ) กลาวถึงแนวคิดสําคัญ   ในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  2  ประการ  คือ

1) โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ  ซึ่งการตัดสินใจที่ดี
ควรอยูที่หนวยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับ  
โรงเรียนมากขึ้น  และจัดการควบคุมจากสวนกลาง

2) การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา  ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไมใช
เกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแตเกิดจาการที่สมาชิกในโรงเรียนชุมชนใหความรวมมือ
ในการตัดสินใจในการบริหารและการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของอุทัย 
บุญประเสริฐ ( 2543 ) เก่ียวกับหลักการมีสวนรวมวา  หลักการมีสวนรวม (Participation or 
Collaboration  or Involvement ) เปดโอกาสใหผูเก่ียวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม
ในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษาท้ังครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา
และตัวแทนนักเรียน  การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  จะเกิดความรูสึกเปนเจาของ
และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวาหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  คือ  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ซึ่งจากหลักการดังกลาว  ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเปนการบริหารงานที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษาอื่นที่ผานมา

2.2 ดานคน  โรงเรียนมีสวนสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  ในการตรวจสอบคุณภาพของงาน  และสิทธิประโยชนที่เปน
ธรรม  สรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากร  มีการระดมทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและมีการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ซึ่ง
สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา ( 2545 ) ที่กลาววา การจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาเปน
องคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ( Efficiency  and Effectiveness  School )  
ภายใตกรอบกฎหมายที่กําหนดโดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย        
วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา  และรวมมือดําเนินการดานวิชาการ    
งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  โดยบุคคลที่มีสวนรวมไดเสียอยางเทาเทียมกัน  
โดยมุงเนนผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ  ภายใตการมีสวนรวม
และการตรวจสอบของผูมีสวนไดเสีย
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2.3 ดานเทคโนโลยี โรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อจัดหา  ผลิต พัฒนาเทคโนโลยี  
นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม  
ตรวจสอบการใชเทคโนโลยี  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะเกี่ยวกับลักษณะโรงเรียนประถมศึกษาท่ีดี  ซึ่ง
สุรัฐ  ศิลปอนันต ( 2536 ) ไดแปลบทความที่ช่ือวา “โรงเรียนที่ดีที่สุดของอเมริกา” สรุปไดวา
ในประเทศอเมริกา ไดจัดใหมีโครงการโรงเรียนยอดเยี่ยมแหงอเมริกา  ซึ่งมโีรงเรียนประถมศึกษา
ทั้งหมด  177 โรงเรียน ไดรับเกียรติใหเปนโรงเรียนเกียรติยศในโครงการดังกลาว  โรงเรียนทั้ง
177 โรงเรียนนี้  เปนโรงเรียนที่มีขนาดตั้งแต  ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก ตั้งอยูในใจ
กลางเมืองและชานเมือง  และเปนโรงเรียนประเภทยากจนจนถึงรํ่ารวย  โครงการดังกลาวเปน
โครงการปฏรูิปโปรแกรมสงเสริมการเรยีนโดยการหาลูทางหลาย  ๆรูปแบบเพือ่ทีจ่ะสนอง   ความจําเปน
พ้ืนฐานใหกับนักเรียน  โครงการนี้กําหนดขึ้นมาภายใตสมมุติฐานที่วา ประสบการณใน  โรงเรียน
ชวงแรก ๆ ของเด็กจะเปนตัวกําหนดพื้นฐานการเรียนไปตลอดชีวิต  รูปแบบทดลองที่ทํามีหลาย
รูปแบบ  รูปแบบหนึ่งที่ทําคือ  การใชเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรูไดแก  การใหนักเรียนผลติ
รายการโทรทศันวงจรปดทกุ ๆ เชา และการใชคอมพวิเตอรผสานการเรยีนรูในระดบัประถมศกึษาปที ่1        
นอกจากนีโ้รงเรยีนบางแหงมกีารใหยืมคอมพวิเตอรกลับบาน  เหมอืนยมืหนงัสือจากหองสมดุ

2.4 ดานงานโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ       ความ
ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและ
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพที่เปนจริง
และสงเสริม  สนับสนุนใหครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียน  ทั้งนี้
สงเสริมใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่ควบคุมกํากับ  และสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคญัทีสุ่ดของ
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ ( 2543 ) ทีส่รุปเปนกระบวนการเรียนรูไววา     
1) มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 2 ) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3 ) ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  4 ) ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิต
จริงได 5 ) ทุกฝายมีสวนรวมเพื่อพัฒนาผูเรียน   และสอดคลองกับการเรียนรูตามแนวพุทธธรรม
ที่เนนคนเปนศูนยกลางของพระธรรมปฎก ( 2542 ) ที่กลาววา “กระบวนการเรียนรูเนนกระบวน
การพัฒนาคนทั้งในลักษณะที่เปนปจเจกชนและการพัฒนากลุมคนใหอยูรวมกันไดอยางสันติ  เมื่อ
คนมีความสําคญัที่สุดของกระบวนการเรียนรู  วิธีการฝกอบรมจึงเปนการพัฒนาทุกองคประกอบ
ของความเปนคน”

ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวามีเพียงดานเทคโนโลยีเทานั้นที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
สวนดานที่เหลือ คือดานโครงสราง  ดานคน  และดานงานอยูในระดับมากทั้งหมด สาเหตุที่เปน
เชนนี้อาจจะเกิดจากปจจัยและองคประกอบตาง  ๆ   ดังนี้
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    ดานโครงสรางพบวา  มกีารดาํเนนิงานในภาพรวม  อยูในระดบัมาก  เมือ่พิจารณา
พิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานที่ดําเนินงานมากที่สุดคือ การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
มกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื  การปกปอง ดแูลและรักษาทรพัยสินของราชการ
มีการดําเนินงานอยูในระดับมากและการบริหารการเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด อยางโปรงใสมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ   จากขอคนพบขางตนจะเห็น
ไดวาการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามกรอบกฎหมายที่วางไวจะมีการปฏิบัติมาก    คลายเปน
วฒันธรรมและคานยิมทีป่ฏิบตัติามกนัมา เนือ่งจากมกีฎเกณฑและบทลงโทษตายตวั   ซึง่สอดคลองกับ
งานวจิยัของสถาบนัวจิยัเพือ่พัฒนาสังคม แหงสหประชาชาต ิ (UNIRSD , อางอิงจาก     ศริิกาญจน   โกสุม,
2542 ) ไดศกึษาพบวา การดาํเนนิการและวัฒนธรรมมีความผูกพันกันอยางเหนียวแนนกับโครงสราง
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนตองทุมเทปฏิบัติหนาที่ตามกรอบโครงสรางนี้อยางเครงครัด และผลจาก
การวิจัยในครั้งนี้ก็พบวา มีการจัดโครงสรางในการบริหารงานชัดเจน แตเนื่องจากมีอัตรากําลัง
นอยทําใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ไมมีคนเขาปฏิบัติงานตามโครงสรางที่กําหนด
การบริหารจัดการคอนขางจะมีปญหา เนื่องจากบุคลากรมีนอย ผูบริหารตองทําหนาที่หลายอยาง
ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  มีโครงสรางที่เปราะบางไมคลองตัวในการดําเนินงาน
การกําหนดนโยบาย  นโยบายบริหารไมเปนเอกภาพ ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
โครงสรางการบรหิารไมกระจายอาํนาจขาดการมสีวนรวมจากชมุชนกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ไมเขาใจบทบาท หนาที่ของตน   นโยบายการบริหารเปลี่ยนแปลงบอย มีผลกระทบตอการกําหนด
เปาหมายของการศึกษา   งานตามโครงสรางมีความยุงยากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ส่ิงเหลานี้
เปนสิ่งที่การบริหารงานดานโครงสรางโรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปญหาอยู ทําใหครูปฏิบัติหนาที่
ในดานการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย อยูในระดับปานกลาง

ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดานคน โดยรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
เมือ่พิจารณาเปนรายดาน  พบวามกีารดาํเนนิงานมากทีสุ่ดคอื  ดานการพจิารณาความดคีวามชอบ
ของครแูละบคุลากรอยางเปนธรรม มกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื การมสีวนรวม
ในการปฏบิตังิานของครแูละบคุลากรในโรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก  และการบรหิารงาน
บคุคลและครโูดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจ มกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก ตามลาํดบั สวนดาน ที่มี
คาเฉล่ียต่ําสุดคือ การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากร โดยสถานศึกษา มีการดําเนินงาน
อยูในระดับนอย

จากขอคนพบขางตนจะเห็นไดวา การพิจารณาความดีความชอบไมมีปญหา เพราะอยูกัน
ฉันทพ่ีนอง ซึง่สวนใหญใชวธิกีารหมนุเวยีนบคุคลโดยไมคาํนงึถึงผลการปฏบิตังิานเปนหลกั การจัด
ครูเขาสอน มีการสอบถามความสมัครใจกอน  หากครูไมครบชั้นก็จัดลงไปตามความเหมาะสม
การใชเกณฑมาตรฐานในการจัดสรรครูและบุคลากรใหแกโรงเรียนขนาดเล็กจะทําใหครูไมครบชั้น  
สวนทีเ่ปนปญหาบททีสุ่ดคอื คร ู มวีฒุทิางการศกึษาไมตรงกบัความตองการ ปญหาระดบัรองลงมา
คอืครมูงีานธรุการมากและครขูาดความชาํนาญการเฉพาะสาขาวชิาและครขูาดขวญักาํลังใจใน การปฏิบัติงาน
จากผลการพิจารณาความดีความชอบ
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ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวม  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานทีม่กีารดาํเนนิงานมากทีสุ่ดคอื การพฒันาครแูละบคุลากรในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก   รองลงมา คอื การรวบรวมและ
ใชแหลงเรียนรู ภมูปิญญาทองถ่ินจากภายนอกสถานศกึษา  เพ่ือการจดัการศึกษา  มกีารดาํเนนิงานอยู
ในระดบัมาก และการสงเสริมสนบัสนนุใหครแูละบคุลากร มกีารผลติสือ่  ส่ิงพิมพและเทคโนโลยเีพ่ือ
การศกึษา มกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก ตามลาํดบั   สวนดานทีม่กีารดําเนินงานต่ําสุดคือการจัด
เครือขายเพื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

นวตักรรมทีน่าํมาใชในการจดัการเรยีนการสอนจะใชวธิปีฏิบตัจิรงิผานกจิกรรมตางๆ
เพ่ือเสริมสรางคณุลักษณะดานความซือ่สัตยและความรบัผดิชอบ โรงเรยีนยงัไมมคีูสาย แตนกัเรียน
ไดมีโอกาสสัมผัสกับคอมพิวเตอรทุกคน ที่ครูจํานวนมากกวาครึ่งที่ตองการไดเทคโนโลยีประเภท
VCD เพ่ือใชในการจดัการเรยีนการสอน ดวยเหตผุลทีว่าใชงาย และมี Software มากในปจจบุนันี้

ในการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กมักจะไมไดรับจัดสรรครุภัณฑที่มีราคา
สูงๆ เชน คอมพิวเตอร ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะไมมีโอกาสไดเรียน
คอมพิวเตอร นอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ ดวยเหตุนี้ภาครัฐ จึงมี
แนวคิดที่จะนําคอมพวิเตอรเขาไปหานักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ โดยจัดเปนหนวยคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกวา Computer mobile unit แตยังอยูในระหวางดําเนินการ

ดานงาน พบวาการ ขาดการพฒันาหลกัสูตรทองถ่ินอยางตอเนือ่งและใชการคดัลอกหลัก
สูตรกันมาจากที่อ่ืน เปนปญหามากที่สุด รองลงมาคือการจัดกระบวนการเรียนรูของ นักเรียนยัง
ขาดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและขาดการทําความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรและการบรหิาร
งานวชิาการยงัไมมปีระสทิธภิาพมากเทาทีค่วร สวนใหญคณุภาพต่าํ เพราะขาดงบประมาณ ขาดการ
นิเทศและส่ือการเรียนการสอนที่จําเปน ตามลําดับ

กระบวนการเรยีนรูจะเนนไปทีกิ่จกรรมทีน่กัเรียนทาํอยูเปนประจาํทกุวนั และมคีวามเชื่อวา
นกัเรียนจะซมึซบั เปนคณุลักษณะทีพึ่งประสงคได  สวนการเรยีนการสอนตามกลุมสาระตาง  ๆ ก็ทําไป
ตามหลกัสูตร ในการจดัทาํหลักสูตรรวมกนัหลายโรงเรยีน โดยแยกเขยีนตามกลุมสาระทีรั่บผดิชอบ
แลวนํามาหลอมรวมกันเปนของโรงเรียนตนเอง มีการประชุมกอนนําไปใช เพ่ือปรับ เพ่ิมเติมสาระ
ตาง ๆ   ตามความเหมาะสมแตละโรงเรยีน แตการเพิม่เตมิเนือ้หา เชนการสอดแทรกสาระทองถ่ิน
เขาไปยังทําไดนอย ครูสวนมากมีแผนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของสถานศกึษาในการจดัการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา  ตองใหสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลาง
จดัการเรยีนการสอน ตองสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม และสงเสริม
กระบวนการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั ตลอดจนการปรบัปรงุและพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษา
อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเชงินโยบายจากผูมสีวนไดเสีย เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการศกึษาในโรงเรยีน
ขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใน  4  ดาน  คอื
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1.  การจัดโครงสรางระบบการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  จะมีโครงสราง
ซึ่งแตกตางจากระบบโครงสรางระบบราชการตามแนวคิดของ  Max Webers (1947 อางถึงใน
Hoy&Miskel,2001)ที่วาองคกรราชการมีการมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถ
เนื่องจากระบบโครงสรางของโรงเรียนขนาดเล็กเปนระบบโครงสรางแบบยืดหยุนไมชัดเจน  
จํานวนคนนอย  ความเปนระบบราชการ(Bureacracy)จะลดลง   หลักในเรื่องการแบงงานกันทํา
(Division of Labors) จะแบงงาน     ตามสถานการณ ครจูะถกูมอบหมายงานใหทาํหลาย ๆ
อยางและสอนหลาย ๆ วชิา ซึง่งานทีไ่ดรับมอบหมายเปนงานทีท่าทายความสามารถ  หากมีการพฒันา
ครใูหมคีวามรูความสามารถ และถาหากมคีวามจําเปนในการปฏิบัติงาน จะทําใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังกลาว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2523) ไดสรุปความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดังนี้

      1 ) การพัฒนาบุคลากรชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพ
ดีย่ิงข้ึน  ทั้งนี้เพราะบุคลากรจะมีความรูสึกสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหไดผลดีย่ิงข้ึน
นาํความรูไปใชในการปฏบิตังิาน แกไขขอบกพรองและปรบัปรงุวธิกีารดาํเนนิงานใหมปีระสทิธภิาพ
ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปนผลทําใหองคกรเจริญรุงเรืองในที่สุด

       2 )  การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการประหยัด      
ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุในการปฏิบัติงาน  มีขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิานนอยทําใหองคกร
ลดคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณลงได

       3) การพัฒนาบุคลากรชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง  โดย
เฉพาะอยางย่ิงผูท่าํพ่ึงเขามาทาํงานใหมหรือเขารับตาํแหนงใหม อีกทัง้ยังเปนการชวยลดความเสยีหาย
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานแบบลองผิดลองถูกอีกดวย

2.   รูปแบบการบริหาร  จัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก จะตองมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได  มีการประชาสมัพนัธใหผูมสีวนไดเสียไดรับทราบเพือ่ใหเกิดศรทัธาในองคกร
ในอันที่จะสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทุกรูปแบบ  ทั้งนี้การบริหารงานจะตองอาศัย
ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ(UNIRSD)
(อางอิงจากศริิกาญจน โกสุม,2542)ทีว่าการมีสวนรวมของชมุชนมอีงคประกอบหลกั 3  ประการคือ

1) การแบงสรรอํานาจและการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก
2) การมีความพยายามอยางจริงจังโดยกลุมชนที่จะควบคุมชะตาชีวิต

ของตนเองและปรับปรุงสภาพที่เปนอยู
3) การเปดโอกาสใหบุคคลที่อยูในกลุมชั้นลาง(From  below) ไดมี

สวนรวมในการพัฒนา
3.  การจําแนกงานภายในโรงเรียน ควรแยกเปนงานจําเปนที่ตองทําดวยตนเอง

และงานทีไ่มสําคญัจาํเปน การบรหิารจดัการงานจาํเปนตองทาํ ผูบรหิารตองดาํเนนิการอยางเปนระบบ
มีการมอบหมายงาน การประสานงาน ควบคุม กํากับใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ   ใชเวลา
นอยทีสุ่ด เพ่ือใชเวลาสวนใหญจดัการเรยีนการสอน  สวนงานไมสําคญัจาํเปนควรมกีารประสานงาน
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เพ่ือขอความรวมมอื ความชวยเหลอืจากชมุชนชวยดาํเนนิการ หรือใหสํานกังาน   เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
หรือโรงเรยีนใกลเคยีงเปนผูรับผดิชอบดาํเนนิการแทนซึง่สอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ (2538)
ซึง่ไดวเิคราะหลักษณะความสมัพนัธระหวางนกัพัฒนาและประชาชนในการทาํงานตามแนววฒันธรรม  
วา ความสัมพันธในการทํางานรวมกันของนักพัฒนาและประชาชนตองมีลักษณเฉพาะตัว คือมี
ความสัมพันธแบบ Partnership อันมีองคประกอบยอย 3 ลักษณะ คือ

1) Interdependence  เปนลักษณะที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบ
รวมกันเพราะฉะนั้นถาผลงานพัฒนาออกมาไมดี ก็ตองรับผิดชอบรวมกันทั้ง 2 ฝาย

2) Balance เปนความสัมพันธที่เทาเทียมกันเสมอภาคกัน
3) Partner เปนลกัษณะของความสมัพนัธทีม่ผีลประโยชนรวมกนั ผลประโยชน

ไมขัดแยงกัน หากแตสนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปธรรมที่เปนจริง ความสัมพันธระหวางนักพัฒนา
กับประชาชน จะเปนรูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ เรียกวาเปน Dynamic relationship
ในบางสถานการณจะมีความสัมพันธแบบเพื่อนที่เสมอกัน บางสถานการณประชาชนจะเปนครู
นักพัฒนาเปนผูเรียนรู บางสถานการณจะกลับกันและบางสถานการณก็จะเปนเหมือนพี่นองกัน
สอดคลองกับ เสรี พงศพิศ(2525) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามสีวนรวมอยางแทจริง
ในการพัฒนาดังนี้

1) ปจจัยทางดานบุคคล บุคคลที่จะทํางานพัฒนาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม โดย
ตองโดยตองมทีศันคตแิละจิตสาํนกึประชาชนอยางเหมาะสม เชน การยอมรบัศกัดิศ์รีของประชาชน
เทาเทยีมกบัตน การมคีวามเชือ่และมคีวามเคารพในตวัประชาชน การพรอมทีจ่ะเรียนรูจากประชาชน
และใหโอกาสแกประชาชนในการแสดงความคดิเหน็และรวมในกจิกรรมการพฒันา และการสงเสริม
ใหเหมาะสมในขณะเดยีวกนัควรใหโอกาสผูนาํชุมชน รวมไปถงึบคุคลทีม่คีวามคดิรเิร่ิมในการกระตุน
ใหประชาชนมสีวนรวมในการพฒันาใหมบีทบาทในการพฒันาอยางเตม็ตามความสามารถ

2) ปจจัยดานการบริหาร เปนผลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
หรือองคกรพัฒนาเอกชน ควรนํามาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร เพ่ือใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนที่คอนขางเปนอิสระและไมผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป

3.1 ขอจํากัดดานงบประมาณ  เนื่องจากวางบประมาณที่จัดสรรใหโรงเรียนขนาด
เล็กไมเพียงพอตอการปรบัปรงุพัฒนาโรงเรยีน  จะตองมกีารประสานงานอยางใกลชิด เพ่ือใหชุมชน
ชวยระดมทุนทรัพย แรงงาน ทั้งนี้เนนการมีสวนรวมตามหลัก Education for All หรือ  All for
Education โดยใหมสีวนรวมในการบรหิารจดัการการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงานสอดคลองกับ
หลักการการมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ อุทัย บุญประเสริฐ (2543) คือ
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ คิดและ
ตัดสินใจรวมกัน เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษา  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของสุรชัย ถาไชยลา(2547) คือ การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากร   เพ่ือ
การศกึษาของโรงเรยีน  บานหนองแฮ  บานนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ในคร้ังนีก้ลุมผูรวมศึกษา และ
ชุมชนในเขตบริการใหการสนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เปนตัวเงินเปนอยางดี 
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สําหรับการระดมทรพัยากรทีไ่มเปนตวัเงินนัน้ กิจกรรมทีไ่ดรับการสนบัสนนุและมสีวนรวมจากชมุชน
มากคอืการระดมวสัด ุ ครภุณัฑ  การจดัทาํเนยีบภมูปิญญาทองถ่ิน     สวนกจิกรรมทียั่งทาํไมไดเทาทีค่วร
คอืการเชญิวทิยากรภายนอกเขามามสีวนรวมในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน ที่ไมเปนไปตาม
ความตองการของนกัเรียนและผูปกครอง แนวทางในการพฒันาครัง้ตอไปคอื ควรสาํรวจความตองการ
ของนักเรียนผูปกครองและชุมชนกอนวาตองการที่จะใหเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูในดานใด
ในสาขาใดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับคณะครู

3.2  การยบุรวมโรงเรยีน  โรงเรยีนและชมุชนไมเห็นดวยเนือ่งจาก บาน วดั โรงเรยีน
เปนสถาบันทางสังคมที่มีการเกาะเกี่ยวทางดานจิตใจโดยธรรมชาติในรูปแบบของ Open System
ตามแนวคิดของ Owens การยุบรวมโรงเรียนโดยคํานึงถึงปจจัยดนงบประมาณเพียงอยางเดียว
จึงอาจจะทําใหเกิดผลเสียในเรื่องของจิตใจ ความรูสึก และเกิดผลกระทบตาง ๆ เชน การเดินทาง
ลําบาก  วิถีชีวิตของเด็กเปล่ียน  เกิด อันตราย หางหูหางตาผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับมุมมอง
เก่ียวกับกรอบแนวคิดของโรงเรียนในฐานะทางสังคมของ Owens (1995)  ที่วา มุมมองในฐานะ
ของพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งการมองแบบนี้มองโรงเรียนเปนระบบเปด (Open
System)การมองในรปูแบบนีจ้ะมองโรงเรยีนในฐานะทีเ่ปนองคประกอบหนึง่ในหลาย ๆ องคประกอบ
ทีป่ระกอบกนัขึน้เปนระบบสงัคม(Social  System) ทีถื่อเปนระบบเปด การทีอ่งคประกอบของสังคม มี
การเกาะเกีย่วกนัอยู การเปลีย่นแปลงองคประกอบใดองคประกอบหนึง่ก็จะสงผลถงึองคประกอบอืน่ ๆ
อยางหลีกเล่ียงไมได  การบริหารจัดการที่จะทํากับโรงเรียน  จึงไมสามารถทําไดโดยลําพังเฉพาะ
ภายในโรงเรียน  การบริหารโรงเรียนจะตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมอื่น ๆ ดวย

3.3  การมองโรงเรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งในระบบสังคมนั้น สอดคลองกับ
ถวิล มาตรเลี่ยม (2544)  ซึ่งไดเสนอมุมมองวาระบบโครงสรางหลักของการพัฒนาประเทศนาจะ
ประกอบดวยโครงสรางหลัก 4 โครงสราง คือ ระบบการศึกษา  ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแตละระบบจะมีความสัมพันธกัน

3.4 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ตองสงเสริมใหผูบริหารและครูเปน
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง สงเสริมพัฒนาใหมีความรูความสามารถ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณในการทํางานรวมกันควรมีการผสมผสานระหวางครูใหมกับ
ครูเกาใหลงตัวเพื่อใชประสบการณของครูเกามา “Train” ครูใหม อัตราจาง ใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคลองกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ของกุหลาบ ปุริสาร
(2547) ทีก่ลาววา โรงเรยีนควรพฒันาดานคณุภาพทางการศกึษา ทัง้ผูบรหิาร คร ูอาจารย และนกัเรียน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมตลอดจนสื่อเทคโนโลยี เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะอยางย่ิง
หากรฐัประสงคจะใหโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาของประเทศปฏรูิประบบการบรหิารใหประสบผลสําเร็จ 
รัฐควรพงึเรงกําหนดนโยบายเรงการพฒันาผูบรหิารใหมคีณุภาพ เนือ่งจากผูบรหิารเปนองคประกอบ
ท่ีมีอิทธิพลสูงมากตอการพัฒนาและหนวยงานที่เก่ียวของควรชวยกันแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกโรงเรียนและครูโดยเรงดวนเพื่อชวยใหงานการพัฒนา
ของครูเปนไปอยางมีคุณภาพ การสนับสนุนใหโรงเรียนและครูสามารถดําเนินการพัฒนาโดยใช
แนวคิดการพัฒนาเปนไปอยางย่ังยืน รวมทั้งสงผลตอนักเรียนในที่สุด  ดังนั้นจึงสามารถชี้ประเด็น
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ไดวาโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่งและ
บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของจะตองมีพลังสรางสรรคไมทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น  จึงจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป

3.5  สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูมีขวัญกําลังใจ  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหความชวยเหลือสงเสริม
สนับสนุนในเรื่องตอไปนี้

1) การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนจางครูชวยสอน  แกปญหาครูไมครบชั้น
2) จัดสรรโควตาความดีความชอบใหโรงเรียนขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษ
3) การประเมนิผลงานควรคาํนงึถึงขนาดโรงเรยีนและเนนคณุภาพผูเรียนเปนสาํคญั
4) ไมควรมีการโยกยายผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กบอยเกินไป
5) ใหชุมชนมีสวนรวมในการแตงตั้งโยกยายและสรรหาผูบริหารครู และบุคลากร
3.6  สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชแหลง

เรียนรูทั้งภายในภายนอกตลอดจนการใหบริการหนังสือแบบเรียนและอุปกรณการเรียนการสอน 
เพ่ือการเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ โดยใหชุมชนมีสวนรวม  ในการบริหารจัดการ  ติดตาม
ตรวจสอบและประเมนิการใชส่ือ  ตลอดจนการสงเสรมิสนบัสนนุใหครมูกีารทาํวจิยัมาใชในการพัฒนา
ผูเรียนและนําผลวิจัยมาใชพัฒนาผูเรียนซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)พ.ศ.2545 มาตรา  25   “รัฐตองสงเสริมการดาํเนนิงาน
และการจดัตัง้แหลงการเรียนรูตลอดจนชวีติทกุรูปแบบ ไดแกหองสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ หอศิลป
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬา
และนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ”

มาตรา  30  “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับการศึกษา”

มาตรา  64 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน
ตําราหนังสือทางวิชาการ  ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัด
พัฒนาขดีความสามารถในการผลติ มกีารใหแรงจงูใจแกผูผลติ และพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา   
ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

3.7 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีขอจํากัดหลายดาน
การจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนรูปแบบจาก  1  คน ตอ 1 ช้ัน  หรือการสอนในลักษณะ
กลุมใหญ (Large group) มาเปนการเรียนการสอนแบบกลุมยอยหรือรายบุคคล(Individual)
มากขึน้ จงึตองมกีารฝกอบรมครใูหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทกัษะ สามารถจดักจิกรรมการเรียนรู
ไดอยางหลากหลายและบรูณาการหลกัสูตรและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนใหเหมาะสมตามศกัยภาพ
ของโรงเรียน  มกีารใชแหลงเรียนรูและภมูปิญญาทองถ่ิน  เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ
ความถนัดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี  อาชีพในทองถ่ิน  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดมีการนิเทศ ชวยเหลือครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และมีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง  มีการจัดทําแฟมผลงานและมีการสอนซอมเสริมเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
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ดานการเรียนซึ่งสอดคลองกับการวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการเรียนมัธยมศึกษา 
ของ กุหลาบ  ปริุสาร(2547) พบวาโรงเรยีนไดจดักจิกรรมโดยไดรับความรวมมอืจากบคุลากรทกุฝาย
ในการจดักจิกรรมโครงการตาง  ๆ โดยเนนไปทีกิ่จกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนเปนหลกั แตยังขาดงบประมาณ
สนับสนุน ตลอดจนบุคลากรยังขาดทักษะประสบการณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซึ่ง
ผลการวิจัยมรความสอดคลองกับหลักการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางมคีวามสขุ คอื
การสงเสริมใหนกัเรียนไดพัฒนาและสงเสริมการคดิมคีวามสมัพนัธกับธรรมชาติมีความหลากหลาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของทกุคน (กิตยิวด ีบญุซือ่และคณะ, 2541) นอกจากนัน้ ชัยอนนัต สมทุวานิช
(2541) ไดเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียกวา “มณฑลการเรียนรูรอบดานอยาง
บูรณาการ ( Mandula of Learning)” ซึ่งมีลักษณะเปดกวางมีการเชื่อมประสานบูรณาการ ไมแยก
เนื้อหาวิชาการออกจากกิจกรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ในโรงเรียนจึงนาจะเปน
การใหอิสระทงการคิดริเร่ิมแกโรงเรียนเปนแนวทางที่พึงประสงค แตมิไดหมายความวาโรงเรียน
จะถูกทอดทิ้งใหลองผิดลองถูกตามลําพังควรจะมีการนิเทศชวยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อมุงสูการปฏิรูป
การศึกษาท่ีแทจริง นอกเหนือจากนี้ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัด
การเรียนการสอนของครู เพราะครูมีเทคนิควิธีสอนที่เราความสนใจเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาเพ่ิมเตมิ เกิดการเรยีนรูรวมกนั แตในบางรายวชิายงัจดักจิกรรมไมนาสนใจ ครใูหความสนใจ
นักเรียนไมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจทําใหนักเรียนเบื่อหนาย

3.  ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนาํไปใช

1. ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและผูมีสวนไดเสีย ควรศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจาก
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาโรงเรียน

2. สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ควรจดัทาํ
คูมือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิด ทั้ง 4 ดาน คือ

2.1 การบริหารงานดานโครงสราง
2.2 การบริหารงานดานคน
2.3 การบริหารงานดานเทคโนโลยี
2.4 การบริหารงานดานงาน

3. ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนไดเสียควรมีสวนรวมอยางใกลชิด เพ่ือรวม
บริหารจัดการ การตัดสินใจ ตลอดจนระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จในทุกดาน เพ่ือเปนสถานที่แลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก
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5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียนเครือขาย
เพ่ือใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุมเครือขาย เชน การนิเทศติดตาม ชวยเหลือ ควบคุม
กํากับ และประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

6.สถาบันระดับอุมศึกษาควรมีการจัดหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะ สําหรับหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการวิจัยศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในหลายๆรูปแบบ โดยกําหนด
กลุมนักเรียน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัย

2. ควรมีการศึกษาศักยภาพการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดกรอบ
แนวคดิการศกึษาจากภารกจิหลกัการจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

3. ควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดการศึกษาในครั้งนี้ ไปใชศึกษากับกลุมประชากร
ในภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศเพื่อกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประโยชนและมีประสิทธิภาพ

4. ควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ภายหลังที่มี
การนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
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(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545

(การวิจัยระยะ  ที่  2)

1. ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผอง  รองคณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2. นายระลึก  ธานี  อดีตผูอํานวยการการประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี
3. นายสุรัตน  ดวงชาทม  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2
4. ดร.วิสุทธิ์  ราตรี  ผูอํานวยการระดับ  9  โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)

อําเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี
5. นายสาคร  บุตรจันทร  ผูอํานวยการระดับ  8  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน

อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี



ภาคผนวก  ข

เครื่องมือการวิจัยระยะที่  1

-  แบบตรวจสอบผลการวเิคราะหเน้ือหา สาระทีเ่ปนความคาดหวงัของ พ.ร.บ.

    การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และแกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545

    ของผูวจัิยโดยผูเชีย่วชาญ
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แบบตรวจสอบผลการวเิคราะหเน้ือหา สาระทีเ่ปนความคาดหวงัของ พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ของผูวิจัย   โดยผูเช่ียวชาญ

……………………………….

เอกสารฉบับน้ี  ประกอบดวย

- ผลการวิเคราะหเน้ือหา  สาระที่เปนความคาดหวังของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน

ขนาดเล็ก ซึ่งเปนผลการวิเคราะหเนื้อหาฯ ที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหฯ ไวแลว

ช่ือผูวิจัย  นายพิธาน  พ้ืนทอง   นักศึกษาโครงการ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คาํชี้แจงสาํหรับผูเช่ียวชาญ

1. ขอใหทานผูเช่ียวชาญดําเนินการ ดังนี้
(1) โปรดตรวจสอบ ผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระ ที่เปนความคาดหวัง

จาก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545 ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหไวแลว  โดยทําการตรวจสอบ
ความสอดคลอง  ดังนี้

- ความสอดคลองขององคประกอบของการบริหารจัดการในโรงเรียน
ตามระบบสังคม ไดแก

1.ดานโครงสราง
2. ดานคน
3. ดานเทคโนโลยี
4. ดานงาน

     โดยทําการตรวจสอบความสอดคลอง ตามคาํจาํกัดความ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบของการบริหารจัดการในโรงเรียนตามระบบสังคม

ประกอบดวย

1.1 โครงสราง หมายถึง การจัดระบบโครงสรางการบริหารงาน
ขององคกร เพ่ือประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและอํานวยการ ใหบริการการศึกษาในโรงเรียน
ประกอบดวย  การบริหารทั่วไป  การประชาสัมพันธ  การวางแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ   การประกันคุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ  และ  ควบคุมคุณภาพการศึกษา

1.2   คน  หมายถงึ การบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน  ประกอบดวย
การวางแผนอัตรากําลัง  การบรรจุแตงตั้ง  วินัย  ทักษะการปฏิบัติงาน  พฤติกรรม  ภาวะผูนํา
การมอบหมายงาน  การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร
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1.3  เทคโนโลยี   หมายถึง  การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในโรงเรียน  ประกอบดวย  นวัตกรรม  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  เทคโนโลยี   วิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเรียนรู

1.4     หมายถงึ  ภารกจิการบรหิารงานในโรงเรยีน ประกอบดวย
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การประเมินผล  การนิเทศ  การบริหารวิชาการและการแนะแนว

2. โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีจํานวนนักเรียน  120  คนลงมา

(2)  เมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระ ของผูวิจัยแลว โปรดพิจารณา
ใหคะแนน    โดยใหกา เครื่องหมาย    ใน    ของชองคะแนนที่ระบุไว ดังนี้

ใหคะแนน  -1 เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยไมถูกตอง
ใหคะแนน   0 เมื่อทาน  ไมแนใจวาผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
ใหคะแนน   1 เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
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ผลการวิเคราะหเน้ือหา สาระ   ที่เปน ความคาดหวังของการจัดการศึกษาจาก  เอกสาร  
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545”
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามความสอดคลองตามระบบสังคม
ใน  4  ดาน  ปรากฎผล ดังนี้

1. ความคาดหวังดานโครงสราง

มาตรา 9   “การจัดระบบ  โครงสราง    และกระบวนการจัดการศึกษา” ใหยึดหลักดังนี้
สาระสาํคญั  คอื  หลกัการจดัการศกึษา  ซึง่ วเิคราะหไดวา หลักการจดัการศึกษา

ไดกําหนดใหสอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสอดรับกับ หมวด 8  วาดวยทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยมีหลักการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคลองกับ ระบบสังคม
ดานโครงสราง  4 ประเด็น  คือ

มาตรา 9  (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา 9  (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   

มาตรา 9  (5)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
มาตรา 9  (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น

จากบทบัญญัติในกฎหมายที่กลาวมา  พอสรุปไดวา เจตนารมณของกฎหมายตองการให
การจัดการศึกษาเปนไปโดย

- ตองมีความเปนเอกภาพดานนโยบาย แตจะตองมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมเพราะในแตละระดับหรือแตละทองที่อาจมีปจจัยที่แตกตางกัน เชน นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งมาตรฐานในแตละประเภท หรือในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน
โดยมีมาตรฐานกลาง  เปนจุดรวม  เปนตน

- กําหนดใหมีการกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนที่การศกึษา
สถานศึกษา เพ่ือสอดรับกับรัฐธรรมนูญ  โดยมีความเปนอิสระในการบริการจัดการ

ผลการวิเคราะหเน้ือหา สาระที่เปนความคาดหวังของ

พ.ร.บ.การศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545

ที่เกี่ยวของกับการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยผูวิจัย
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- ใหมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย แตตองมีเอกภาพในมาตรฐานการศึกษาใน
แตละประเภทดวย  เพ่ือเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะตองมีระบบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตละระดับดวย

- ใหมีการระดมทรัพยากรทุกประเภท ไมใช เฉพาะดานใดดานหนึ่ง เพราะถือวา
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ  เปนความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม
ไมวาจะเปนบุคคล  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน   องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันชุมชนอื่นๆในสังคม  ซึ่งเปนไป
ตามปรัชญาที่วา   Education For All และ  All  For Education         (ความรวมมือในการจัด
การศึกษาดังกลาว  เปนความรวมมือในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการศึกษา  เชน
การรวมคิด รวมทํา รวมกําหนดนโยบาย  รวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา  รวมในกระบวนการจัด
การเรียนการสอน  การวัดประเมินผลรวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาดวย  ซึ่ง
แตกตางในสาระสําคัญจากอดีตที่มักจะใหชุมชนมีสวนรวมเฉพาะการสนับสนุนการจัดการศึกษา
หรือสนับสนุนทรัพยากรเทานั้น)

ในกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 จะเปนไปในลักษณะของการกระจายอํานาจ
ในการจัดการศึกษาใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร โดยภาครัฐทําหนาที่
ในการกาํหนดนโยบายและเปาหมายของการดาํเนนิการและสนบัสนนุทรพัยากรในการจดัการศกึษา
สวนการบรหิารจดัการ ไดมกีารกระจายอาํนาจใหกับหนวยงานในระดบัปฏบิตัเิปนผูปฏิบตั ิซึง่แนวทาง
ดังกลาว  ปรากฏอยูในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับหนวยงานที่จัดการศึกษา ที่กําหนด
ในมาตรา 17 และมาตรา 18 ใหจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐานในหนวยงาน 3 ประเภท คอื

มาตรา 17  “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด
เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก  เวนแตสอบไดปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”

สาระสาํคญั คอื การศกึษาภาคบงัคบั  ซึง่วเิคราะหไดวา การศกึษาภาคบงัคบั
ไมใชเร่ืองเดียวกันกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดไวใหไมนอยกวา  12  ป
ตามมาตรา 43  แหงรัฐธรรมนูญ สวนการศึกษาภาคบังคับจะบังคับเทาใดก็ได โดยอาศัยความใน
มาตรา 69 แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดไววา บุคคลมีหนาที่รับการอบรม  ดังนั้นหนาที่ในการรับ
การศกึษาอบรมจงึเปนรากฐานของการศกึษาภาคบงัคบั แตเนือ่งจากเปนกฎหมายแมบทการศกึษา
จึงกําหนดหลักการที่จะกําหนดไวในกฎหมาย ดังนี้

-ใหเกิดความชดัเจนในเรือ่งการศกึษาภาคบงัคบัและมคีวามสอดคลองกับรฐัธรรมนญู
มาตรา 69  อายุของเด็กที่บัญญัติไว มีความสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กในปจจุบันและ
กฎหมายแรงงาน  ตลอดจนนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง  สวนหลักเกณฑและวิธีการ
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นบัอายใุหกําหนดในกฎกระทรวง  เพราะเปนเรือ่งของรายละเอยีด ไมควรกาํหนดไวในกฎหมายแมบท
ความในมาตรานี ้ยังรองรบัเดก็ทีม่อีายุนอยกวากําหนด  แตสามารถสอบการศกึษาภาคบงัคบัชัน้ปทีเ่กา
ของการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ใหถือวาจบการศกึษาภาคบงัคบั  ซึง่การศกึษาภาคบงัคบั มี 2 ลักษณะ คอื

1. การบังคับดวยอายุ  ไดแก เด็กที่มีอายุ ยางเขาปที่ 7 (อายุ 6 ป) เขาเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก (อายุ 15ป) สวนการนับอายุ ปภาคเรียนในแตละ
ประเภท นั้น  จะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง(เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานศึกษา)

2. การบังคับดวยการศกึษา  ไดแก  การสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษา
ข้ันพื้นฐานสวนการแบงช้ันของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะตองเปนไปตาม มาตรา 16 วรรคสอง

มาตรา 18  “การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดัง
ตอไปนี้

(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแกศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี
ความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

(2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนา  หรือศาสนาอื่น

(3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห และ
สถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด”

สาระสาํคญั คือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสาระสําคัญดังกลาว วิเคราะหไดวา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ใหมีความชัดเจนในการจัดการศึกษา ที่แบงตามวัยของเด็กที่จะเรียน
และตามประเภทของผูจัด  โดยแบงออกเปน 4 ประเภท คือ

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2. โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นโดยรัฐหรืออยูในการกํากับของรัฐ  รวมทั้ง

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญที่เปดสอนการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน)

3. ศูนยการเรียน เปนสถานศึกษาที่จัดขึ้นโดยเอกชนหรือหนวยงานที่ไมมีหนาที่
จัดการศึกษาโดยตรง

4. ศนูยการศกึษานอกโรงเรยีนทัง้ของรฐัหรอืของเอกชนเพือ่รองรบักบัศนูยการศกึษา
นอกโรงเรียนที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในปจจุบันนี้ สามารถ
ดําเนินการตอไปไดแตมิไดหมายรวมถึงศูนยการศึกษาระดับภาค  ระดับจังหวัด หรืออําเภอที่มิได
ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน
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มาตรา 37   “การบรหิารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอดุมศกึษาระดบัต่าํกวาปรญิญา
ใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่นๆ ดวย

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา”

สาระสาํคัญ คือ  เขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งวิเคราะหไดวา  สาระสําคัญ ในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา  บริหารในรูปคณะกรรมการ  เพ่ือเปนการ
กระจายอาํนาจใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจดัการศกึษา  และใหมคีวามเชือ่มโยงกบัทองถ่ิน
โดยใชจํานวนสถานศึกษาและประชากรเปนหลัก หรือยืดหยุนในการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ึนมาใหมก็ไดแตตองเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 38  “ในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และสถานศึกษาระดับดุดมศึกษา  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  รวมทั้งพิจารณาจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก
สถานศึกษา  ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน
และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจดัการศกึษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคล ครอบครวั องคกรชมุชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย  รวมทั้งการกํากับดูแล  หนวยงานดานศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
การศึกษา”

“คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา       
ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรเอกชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู  ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  ผูแทน
สมาคมผูปกครองละครู  ผูนําทางศาสนาและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม”

“จาํนวนกรรมการ  คณุสมบตั ิหลักเกณฑ วธิกีารสรรหา  การเลอืกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนง ใหเปนไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง
ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการและ
เลขานุการ ของคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมเขต  พ้ืนที่การศึกษา”

สาระสาํคญั คอื  คณะกรรมการและสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ซึง่วเิคราะหไดวา
การกาํหนดใหมใีหคณะกรรมการ และสาํนกังานการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพ่ือบรหิารจดัการศกึษา
ในพื้นที่ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ  โดยทํางานในพื้นที่ 2  สวน คือ

1. ทําหนาที่แทนสวนกลาง
2. ทําหนาที่บริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
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การทาํงานขององคกรเดยีวทีท่าํงานในพืน้ที ่ทัง้ 2 สวนนี ้เพ่ือไมใหเกิดความซบัซอนในการ
ดาํเนนิการมคีวามสอดคลองกับนโยบายของสภาการศกึษา และคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และ
สนองความตองการของทองถ่ิน  โดยกําหนดอํานาจหนาที่ 6 ประการ คือ

1. กํากับ  ดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญา

2. พิจารณา  จัดตั้ง  ยุบ  รวม และเลิกสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ตั้งแต
สถานศึกษาอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรีลงมาถึงสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

3. ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา  เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ประสาน  สงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจดัการศกึษาสอดคลอง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน

องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานศกึษา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

6. กํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
องคประกอบของคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย

1. ผูแทนองคกรชุมชน
2. ผูแทนองคกรเอกชน
3. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู
5. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
6. ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู
7. ผูนาํทางศาสนา
8. ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม
9. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการ

การกําหนดจํานวนของคณะกรรมการในแตละประเภท คุณสมบัติ  หลักเกณฑ   วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการ  กรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง
ใหเปนไปตามกฎกระทรวง

มาตรา 39   “ใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมและสํานักงานการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง หลักเกณฑ
และวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ”
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สาระสาํคัญ คือ  การกระจายอาํนาจไปยังคณะกรรมการสาํนักงานเขตพื้น

ที่การศึกษา และสถานศึกษา   ซึ่งวิเคราะหไดวา  คณะกรรมการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยงานสังกัดราชการสวนกลาง  ดังนั้น เพ่ือเปนการ
เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลาง ไปสูหนวยงานปฏิบัติ
โดยมีหลักการปฏิบัติงาน  4   ประการ  ดังนี้

(1) ดานวิชาการ
(2) งบประมาณ
(3) การบริหารงานบุคคล
(4) การบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดในการกระจายอํานาจดังกลาว   จะตองเปนไปตามกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการ  ซึ่งเปนอํานาจของฝายบริหาร จึงตองไปกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา 40   “ใหมคีณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน และสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา  เพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา  ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ

จาํนวนกรรมการ คณุสมบตั ิหลักเกณฑ  วธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหนง และการพนตาํแหนง ใหเปนไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบรหิารสถานศกึษาเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการสถานศกึษา  ความในมาตรานี้
ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18(1) และ (3)”

สาระสาํคัญ คอื  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งวิเคราะหไดวา
เพือ่กาํหนดใหมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและสถานศกึษาอดุมศกึษาระดบัต่าํกวาปรญิญา
ของแตละสถานศึกษา ยกเวนสถานศึกษาที่เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนยการเรียน ตามนัย
ของมาตรา 18(1) และ (3) โดยมีประชาชนและองคกรตางๆ  มีสวนรวมในการบริหารและจัดการ
ศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  โดยมีองคประกอบ ดังนี้

1. ผูแทนผูปกครอง
2. ผูแทนครู
3. ผูแทนองคกรชุมชน
4. ผูแทนองคกรปกครองทองถ่ิน
5. ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา
6. ผูทรงคุณวุฒิ
7. ผูบริหารสถานศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ
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การกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการ และกรรมการวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง (องคประกอบของคณะกรรมการใด ไมมี ขณะจัดตั้ง เชนผูแทนศิษยเกา หรือคณะ
กรรมการอื่น ก็สามารถดําเนินการไปได และไมถือวาขาดองคประกอบแตอยางใดอยางหนึ่ง)

 มาตรา 47   “ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก”  ระบบหลกัเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

สาระสาํคัญ คือ  การประกันคุณภาพการศึกษา   ซึ่งวิเคราะหไดวา  ตองจัดให
มีการประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกระดับ  ทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย

1. การประกันคุณภาพภายใน  หมายความวา การประเมินผล หรือ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นเอง   หรือโดยหนวยงานตนสังกัด(เขตพ้ืนที่การศึกษา) มีหนาที่กํากับ ดูแล
สถานศึกษานั้น

2. การประกันคุณภาพภายนอก   หมายความวา  การประเมินผลหรือ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงาน
ดังกลาวรับรอง  เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและ ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

มาตรา 48  “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”

สาระสาํคัญ คือ  การเปดเผยตอสาธารณชน  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาทุกแหง (สังกัดทุกกระทรวงที่จัดการศึกษา)      
จะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาและสถานศึกษาเอง เพ่ือนําไปสู
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการภายหลังจากที่ไดมีการ
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแลว  โดยจัดทํารายงานประจําปเพ่ือเสนอ
ตอหนวยงาน ดังนี้
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1. หนวยงานตนสงักดัและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ซึง่  หนวยงานตนสงักดั
หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เปนตน

   สวนหนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายถงึหนวยงานอืน่  ๆในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ทีจ่ดัการศกึษา แตไมไดสังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร สํานกังานรบัรองมาตรฐานการศกึษา ก็ได

2. เปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือใหประชาชนทราบขอมลูขาวสารราชการ
ดงักลาว

    การดําเนินการจัดทํารายงานประจําป  ดังกลาว เพ่ือใหหนวยงาน
ตนสังกัด  และประชาชนไดมีสวนรวมในการนําสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  เพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป

เก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในนี้  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง ระบบหลกัเกณฑ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปฐมวัย   ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2544
กําหนดใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนระบบที่สถานศึกษารวมมือกับชุมชน
และหนวยงานที่เก่ียวของ ภายใตการกํากับดูและและสนับสนุน สงเสริมของหนวยงานตนสังกัด
เพ่ือสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา ขอมูล หลักฐานที่ตรวจสอบได และการมี
สวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ วาผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดในมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย

(1) การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ
(2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
(3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
(6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
(7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
(8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 57  “ใหหนวยงานทางการศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ินของ
บุคคลดังกลาวมาใช  เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา”
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มาตรา 58 (2)  “ใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัด และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน
และทรพัยากรอืน่ใหสถานศกึษา และมีสวนรวมรบัภาระคาใชจายทางการศกึษา  ตามความเหมาะสม
และความจําเปน”

สาระสาํคญั คอื  การระดมทรพัยากรบคุคลในชมุชน  ซึง่วเิคราะหไดวา มาตรา 57
และ มาตรา 58   นั้น กําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนหนวยงานทางการศึกษาตางๆ  สามารถที่จะ
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพ่ือมาเปนวิทยากรพิเศษ      
เปนผูทรงคณุวุฒิ  การทําหลักสูตรตางๆ โดยสถานศึกษาสามารถที่จะวาจาง  หรือใหคาตอบแทน
ตลอดจนการจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลนั้นดวย

การระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา เปนการระดมทรัพยากรทุกดานเพื่อใชในการ
ศึกษาไมใช เร่ืองงบประมาณเทานั้น แตรวมถึงคาสาธารณูปโภคอื่นๆ ดวย

มาตรา 60 “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับสถานศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน

(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่
มีรายไดนอยตามความเหมาะสม และความจําเปน

(3 ) จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความจาํเปนในการจดัการศกึษาสําหรับผูเรียนทีม่คีวามตองการเปนพเิศษแตละกลุม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี ่โดยคาํนงึถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา
และความเปนธรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

(4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษา
ของรฐัตามนโยบาย แผนพัฒนาการศกึษาแหงชาต ิและภารกจิสถานศกึษา โดยใหมอิีสระในการบรหิาร
งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา”

สาระสาํคญั คอื  การจดัสรรงบประมาณ ซึง่วเิคราะหไดวา มาตรา 60 การจดัสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษา ไดกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มี
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ  ตามความมุงหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาตามกฎหมาย ตามมาตรา 60(1) (2) (3) (4)  ดังนี้

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
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(2) จัดสรรเงินทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายไดนอยตามความเหมาะสมและความจําเปน

(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษ
แตละกลุม

(4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย  ดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษา
ของรัฐตามนโยบาย  แผนการศึกษาแหงชาติ  และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการ
บริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศกึษา

สรุปความคาดหวังดานโครงสราง

โรงเรียนการจัดระบบที่มีความหลากหลายในภาคปฏิบัติเพื่อนําไปสูความเปนเอก

ภาพเชิงนโยบาย    มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อใหมีความเสมอภาค  ตามสิทธิและโอกาส  โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยมีระบบการติดตามที่ชัดเจน

ภายใตการจัดระบบโครงสรางการบริหารงานขององคกร ซึ่งเปนการดาํเนินการเพื่อประสาน

สงเสริม  สนับสนุนและอาํนวยการ ใหบริการการศึกษาในโรงเรียนและผูมีสวนรวมจากทุก

ภาคของสงัคม   โดยโครงสรางของการบริหารองคกร  ประกอบดวย   การบริหารทั่วไป

การประชาสัมพันธ   การวางแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการ  งบประมาณ   การประกัน

คุณภาพการศึกษา  การติดตาม ตรวจสอบ  และ  ควบคุมคุณภาพการศึกษา
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ดานโครงสราง)

  ใหคะแนน  -1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยไมถูกตอง
  ใหคะแนน   0    เมื่อทาน  ไมแนใจวาผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
  ใหคะแนน   1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
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2 ความคาดหวังดานคน

มาตรา  53  “ใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษา  มี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  ในกํากับของกระทรวง  มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูบริหารการศึกษาใหครู ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด

การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด ความในวรรคสองไมใชขอบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถานศึกษา ตามมาตรา 18  (3)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหาร   สถานศึกษา
และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา”

สาระสาํคญั คอื ใบประกอบวชิาชพีคร ู ซึง่วเิคราะหไดวา มาตรา 53 กําหนดใหมี
องคกรวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสภาทําหนาที่
ในการบริหาร  โดยมีอํานาจ หนาที่  ดังนี้

1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
2. ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. พัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศกึษา
- ผูที่จะตองมีใบประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา

จะตองเปนผูทาํหนาทีใ่นสถานศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอดุมศกึษาระดบัต่าํกวาปรญิญา
เทานั้น  ไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  สวนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมตองมี
ใบประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ผูที่จะตองมีใบประกอบวิชาชีพ
ประกอบดวย

1. ครู ตามมาตรา 18(1)สถานศึกษาปฐมวัย  และ (2) โรงเรียน  และครูใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา โดยหมายความ รวมถึงพระที่สอนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญดวย

2. ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาของรัฐ (ที่เปนราชราชการครู)
และเอกชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา

(ผูที่ไมตองมีใบประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาท่ีเปนศูนยการเรียน      
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ผูบริหารการศึกษาเหนือระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วิทยากรพิเศษทางการศึกษา  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)

- ครูผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเปนตองมีใบประกอบวิชาชีพ  เพราะเปน
วิชาชีพผูสอนโดยตรง และใกลชิดกับเด็ก ซึ่งอยูในระยะการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนตัวของตัว
เอง และตองเตรียมความพรอมกอนจะเปนครู  เมื่อมีการเตรียมความพรอมจึงจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบวาการเตรียมความพรอมนั้น ไดมาตรฐานหรือไม กอนที่จะใหลงมือปฏิบัติ              
สวนคณาจารย ระดับอุดมศึกษา เปนนักวิชาการ เนนหนักการหาความรูเพ่ือการพัฒนา  แลวจึง
นํามาถายทอดจึงไมจําเปนตองมี และไมไดใกลชิดเด็กมากเหมือนครู

มาตรา 73 “ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติ ในหมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา
และ หมวด 7 ครู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบญัญตัใินหมวดดงักลาว  รวมทัง้ การแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิร ูพ.ศ. 2588
และพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการคร ูพ.ศ. 2523 ซึง่ตองไมเกินสามปนบัตัง้แตพระราชบญัตํนิี้
ใชบังคับ”

สาระสาํคัญ คือ  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยครูและกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครู ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 73 ใหการดําเนินการตามกฎหมายที่มีอยูแลวสามารถ
ดําเนินการบังคับใชอยางตอเนื่องตอไปจนกวาจะมีการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 และ
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 แตไมเกิน 3  ป ที่กฎหมายนี้ใชบังคับการเรงรัดใหมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวขางตนดวย

สรุปความคาดหวังดานคน

สงเสริมสนับสนุนและกาํกับดูแลบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ใหปฏิบัติงาน

เปนไปตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณโดยยึดหลักการกระจายอาํนาจและสิทธปิระโยชน

ที่เปนธรรม  โดยการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย  การวางแผนอัตรากาํลัง

การบรรจุแตงตั้ง  วินัย  ทักษะการปฏิบัติงาน  พฤติกรรม  ภาวะผูนํา  การมอบหมายงาน

การสรางขวัญกาํลังใจของครูและบุคลากร
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ดานคน)

 ใหคะแนน  -1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยไมถูกตอง
 ใหคะแนน   0    เมื่อทาน  ไมแนใจวาผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
 ใหคะแนน   1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
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3 ความคาดหวังดานเทคโนโลยี

การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย  พุทธศักราช  2540
มาตรา  81  “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม

ใหเกิดความรู   คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษา
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึก
ทีถู่กตองเกีย่วกบัการเมอืง  การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
สนับสนุนการคนควาวจิัยในศิลปวิทยาการตาง  ๆ เรงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

สาระบัญญัติที่สําคัญๆ ของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก็มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดไวที่

มาตรา 25 “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทกุรูปแบบ ไดแกหองสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ หอศลิป สวนสตัว สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศนูยการกฬีาและนนัทนาการ แหลงขอมลูและแหลงการเรยีนรูอ่ืน
อยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ”

สาระสาํคัญ คือ  แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง วิเคราะหไดวา รัฐตองสงเสริม
ใหเกิดความเทาเทยีมกนัในการเรยีนรูของประชาชนในชาตอิยางกวางขวางและเปนการเสรมิการเรยีนรู
ทัง้ในระบบในโรงเรยีน นอกโรงเรยีน และเปนการเรยีนรูตลอดชวีติ ซึง่เปนการเนนคาํวาใฝรูใฝเรียน
ตลอดชีวิต

มาตรา 30  “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ  รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับการศึกษา”

สาระสาํคัญ  คือ  วิจัยและพัฒนา ซึ่ง วิเคราะหไดวา เพ่ือมุงเนนในเรื่องวิจัยและ
พัฒนา ที่เก่ียวกับการเรียนรู (ไมใชวิจัยเพื่อสรางองคความรูโดยทั่วไป) การวิจัยและพัฒนาตาม
มาตรานี ้ เพ่ือนาํมาปรบัปรงุประสทิธภิาพการเรยีนการสอนของผูสอนใหดข้ึีนในทกุระดบัการศกึษา
โดยกําหนดหลักการ ดังนี้

1. สถานศึกษา  มีหนาที่ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2. สงเสริมใหผูสอน  สามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเหมาะสม

กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
         ในการบริหารและจัดการศึกษา ไดกําหนดใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญโดยมีหลัก 3
ประการ คือ
        1 . เอกภาพ  ในนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแตหลากหลายในการปฏิบัติ
        2. การกระจายอํานาจ  ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา
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        3. การมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  เอกชน  องคกรตางๆ และสถาบัน
สังคมตางๆ

มาตรา 64  “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา
หนงัสือทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วสัดอุุปกรณ และเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาอืน่ โดยเรงรัดพฒันา
ขีดความสามารถในการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม”

สาระสาํคัญ  คือ  สงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ซึ่ง วิเคราะหไดวา รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ หรือบุคคลไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใหมี
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาทุกระดับไมวาจะเปนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือ
ระดบัอดุมศกึษา  เพ่ือใหมกีารผลติและพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา ซึง่ประกอบดวย แบบเรยีน
ตํารา หนังสือทางวิชาการอื่น ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน

มาตรา 66  “ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”

สาระสาํคัญ  คือ  พัฒนาผูเรียน ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 66  กําหนดหลักการ
การพฒันาเดก็ไทยหรอืผูเรียนในการใชเทคโนโลย ี(ไมวาจะเปนคอมพวิเตอร  หรือเทคโนโลยอ่ืีนๆ)
โดยตองการสรางทักษะใหผูเรียนไดมีการเริ่มตนตั้งแตเด็ก  หรือตั้งแตเร่ิมตนที่ผูเรียนมีโอกาส
แรกที่ทําไดเพ่ือใหเด็กไดเรียนเทคโนโลยีโดยเร็ว และตามความพรอมที่ทําได  ซึ่งเปนการเรงใหมี
การจัดใหเด็กไดทําและจะตองทําใหแกเด็กดวย  เพราะเนื่องจากคนไทยขาดทักษะสากลในการใช
เทคโนโลยี ซึ่งเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา

สรุปความคาดหวังดานเทคโนโลยี

สงเสริมและสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหเพียงพอ  พรอมทั้งการระดมทุน

เพือ่ผลติสือ่และนาํเทคโนโลยมีาใชพฒันาผูเรียนใหเกดิการเรยีนรูตอเน่ือง อยางมปีระสทิธภิาพ

ตลอดชีวิต  โดยมีการตรวจสอบการใชอยางเปนระบบ  ซึ่งการบริหารจัดการเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาในโรงเรียน น้ัน ประกอบดวย  นวัตกรรม  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  เทคโนโลยี

วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ดานเทคโนโลยี)

  ใหคะแนน  -1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยไมถูกตอง
  ใหคะแนน   0    เมื่อทาน  ไมแนใจวาผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
  ใหคะแนน   1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
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4. ความคาดหวังดานงาน

มาตรา 6  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”

สาระสาํคัญ  คือ  หลักการหรือปรัชญาการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 6
เปนการแสดงเจตจํานงและหลักการหรือปรัชญาการศึกษา ของ  พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไวในหมวด 1  
ซึ่งประกอบไปดวยหลักการ ดังนี้

1. การจัดการศึกษาเพื่ออะไร
2. เปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใคร
3. มีหลักการในการจัดการศึกษาอยางไร
4. มีวิธีการจัดการศึกษาอยางไร

ใหถือวาการศึกษามีความสําคัญตามหลักการที่กําหนดไวในแผนการศึกษาชาติ
เพ่ือเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลและสังคมใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอเนื่อง ซึ่ง
เปนการพัฒนาที่มีอุดมการณและมีความสําคัญยิ่งตออนาคตของชาติ  โดยเนนการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ใน 8 ประการ หลัก คือ   รางกาย   จิตใจ  สติปญญา
ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

มาตรา  7  “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาที ่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิศ์รีความเปนมนษุย มีความภาคภมูใิจ
ในความเปนไทย  รูจกัรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาต ิการกฬีา  ภมูปิญญาทองถ่ิน
ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง  มีความริเร่ิมสรางสรรค   ใฝรูและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง”

สาระสาํคัญ  คือ  หลักการหรือปรัชญาการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 7
ใหทราบถึงวัตถุประสงคและกระบวนการเรียนรู ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกโดยมี
สาระสําคัญ  ดังนี้

1.    การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

2.   รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค  และศักดศรีความเปน
มนุษยและเคารพกฎหมาย

3. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ

4. สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และการกีฬา
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5. ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
7. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค

ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง(เพ่ือสอดรับกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ)

มาตรา  15  “การจดัการศกึษามสีามรปูแบบ คอื การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศรัย

(1) การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ี
แนนอน

(2) การศกึษานอกระบบ เปนการศกึษาท่ีมคีวามยดืหยุนในการกาํหนดจดุมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญของ
การสําเร็จการศึกษา  โดยเนนเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม

(3) การศึกษาตามอธัยาศัย   เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ  ความพรอม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม
ส่ือหรือแหลงความรู อ่ืน  ๆ”

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ไดใหมี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบไดไมวาจะ
เปนผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไมก็ตาม รวมทัง้จากการเรยีนรูนอกระบบตามอธัยาศยั
การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน

สาระสาํคัญ  คือ  รูปแบบการศึกษา ซึ่ง วิเคราะหไดวา  มาตรา 15 คาดหวังวา
การจัดการศึกษา มีหลายระบบ  และในระบบหนึ่งๆ มีวิธีการจัดการศึกษาได  3  รูปแบบ   คือ   
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอธัยาศยั   โดยมคีวามแตกตางในวธิกีารศกึษา
และระยะเวลาการศึกษา  แตมีผลการประเมินผลใชหลักการเดียวกัน แตจะมีหลายวิธี

 มาตรา 22  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ”

สาระสาํคัญ  คือ  ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งวิเคราะหไดวา การจัดการศึกษา
อบรมใหยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูตามความ
ถนัดหรือความสนใจของตนเองได  โดยที่สถานศกึษาตองจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการเรียนรู
ของผูเรียนตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน
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    มาตรา  23   “การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญ  ทั้งความรู   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

(1) ความรูเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก ครอบครัว
ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และ
ระบบการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

       (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณ เร่ือง การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน

       (3) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และ
การประยุกตใชภูมิปญญา

       (4)  ความรู  และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง

       (5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข”
สาระสาํคัญ   คือ  หลักเกณฑการจัดการศึกษา  ซึ่งวิเคราะห ไดวา   

มาตรา  23   กําหนดหลักเกณฑการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษาโดยให
เนนความสําคัญทั้งความรู   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และสามารถจะนําความรูตางๆ ในการ
บูรณาการ ในการนําเอาความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดความสัมพันธรวมกันได ไมใชเฉพาะมี
ความรูอยางใดอยางหนึ่งโดยมิไดนํามาใชรวมกัน  ในการใหการศึกษาจะตองเนนความรูทาวไปใน
เร่ืองตอไปนี้

1. ความสัมพันธทางสังคม  ประวัติศาสตร และการเมือง  การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัติรยทรงเปนประมุข
    2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3. ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย
    4. ภาษาและคณิตศาสตร  โดยเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตองตาม
หลักไวยากรณ แตมิไดหมายความวา จะตองหมายถึงที่ใชสอนเฉพาะภาษาไทยเทานั้น  อาจจะ
สอนตั้งแต 2 ภาษาขึ้นไปก็ได

    5.การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

    มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนิน
การดังตอไปนี้

(1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
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(2)  ฝกทกัษะ  กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิสถานการณ  และการประยกุต
ความรูมาใชเพ่ือ   ปองกันและแกไขปญหา

(3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน  รักการอาน และเกิดการไฝรูอยางตอเนื่อง

      (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝง  คุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา

     (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู  ทัง้นีผู้สอนและผูเรียนอาจเรยีนรูไปพรอมกนัจากสือ่การเรยีน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดาผูปกครอง และบคุคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

สาระสาํคัญ  คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 24

กําหนดหลักการในการใหการศึกษาของสถานศึกษา(การศึกษาข้ันพื้นฐานและการอุดมศึกษา)
และหนวยงานที่เก่ียวของในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการ  เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษา
จากกระบวนการเรียนรูและถายทอดในเรื่องดังนี้

1. เนื้อหาสาระและกิจกรรม
2. ทักษะและกระบวนการศึกษา

        3. การฝกปฏิบัติและไดเรียนรูจากประสบการณ
        4. ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม
        5. บรรยากาศ  สภาพแวดลอม และส่ือการเรียน
        6.จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา

มาตรา 26  “ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู
ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
    ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ  และใหนําผล
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย”

สาระสาํคัญ  คือ  การประเมินผูเรียนและการคัดเลือกเขาศึกษาตอ  ซึ่ง
วิเคราะหไดวา  มาตรา 26  คาดหวังวา ใหสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผูเรียนในระหวาง
การศึกษาและการคัดเลือกเขาศึกษาตอ โดยใชหลักการ

1. การประเมินผูเรียน  เปนการประเมินการเรียนการสอนโดยวิธีที่
หลากหลาย ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา แตทั้งนี้ จะตองคํานึงถึง
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การประเมินดานคุณธรรม มีความครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และเกิดความตอเนื่องของ
กระบวนการศึกษา  โดยพิจารณาจากการพัฒนาผูเรียน ความประพฤติ  การสังเกต

2. การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ เปนการคัดเลือกเขาศึกษาตอในทุก
ระดับการศึกษาตอไมวาจะเปนการศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษาหรือ
ในระหวางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาดวยกนั  ซึง่อาจมหีลากหลายวธิใีนการคดัเลอืกแตทัง้นีจ้ะตอง
นาํผลการประเมนิของผูเรียนตามขอ 1 มาใชประกอบการพจิารณาในการจดัสรรโอกาสการเขาศกึษาตอ
ดวยการนําเอาผลประเมินของผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณานั้นเปนดุลยพินิจของสถานศึกษา

มาตรา 27   “ใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพือ่ศกึษาตอ ใหสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีนาทีจ่ดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถปุระสงค
ในวรรคหนึ่งในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ”

สาระสาํคญั  คอื หลักสตูรแกนกลางและทองถิน่ ซึง่วเิคราะหไดวา มาตรา 27
กํา หนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยบริหารราชการสวนกลางเปนผูจัด
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในสวนหลักที่เปนแกนกลาง  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
โดยมีหลักการ ดังนี้

1.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนราชการสวนกลางใน
ระดับกรม มีหนาที่จัดทําหลักสูตรการศึกษาในสวนหลักที่เปนที่เปนแกนกลางเพื่อใหการศึกษามี
ความหลากหลาย ผูที่มีความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาจะตองจัดใหมีหลักสูตรแกนเพื่อเปน
มาตรฐานที่จะทําใหการศึกษาในแตละระดับมีวามตอเนื่องสอดรับกันโดยมีสาระหลัก 4  ประการ

1.1  ความเปนไทย
1.2  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
1.3  เพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
1.4  การศึกษาตอ

2.สถานศึกษา  มีหนาที่จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน จะดําเนินการจัดทําเอง
หรือมอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงาน หรือบุคคลในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทําก็ได  โดยมี
สาระ  ดังนี้

2.1   เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม
2.2   ภูมิปญญาทองถ่ิน
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
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   ในสวนของคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจในการจัดทําหลักสูตรไดเนื่องจากสถานศึกษาเปน
หนวยงานสังกัดคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังกลาว

มาตรา 28  “หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสาม และวรรคสี่  ตองมีลักษณะหลากหลาย  ทั้งนี้  ใหจัดตาม
ความเหมาะสม  ของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพ
      สาระของหลกัสูตร ทัง้ทีเ่ปนวชิาการ และวิชาชพี ตองมงุพัฒนาคนใหมคีวามสมดลุ
ทั้งดานความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม
     สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองแลว  ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา
วิจัย  เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม”

สาระสาํคัญ  คือ  การจัดทาํหลักสูตร  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 28 คาดหวัง
วา  เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ไมวาจะเปน
หลักสูตรของคนพกิาร  ผูดอยโอกาส หรือบคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ ตามมาตรา  10  วรรคสอง
วรรคสาม  และวรรคสี่ จะตองมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมของแตละระดับหรือแตละ
ประเภท โดยมีหลักการ  ดังนี้

1.มุงพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ซึ่งมีความหลากหลาย ใหเหมาะสม
ตามวัยตามศักยภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม

2.สาระของหลักสูตร  ที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ
สมดุล  ทั้งดานความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม

3.หลักสูตรอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะตามขอ 1 และขอ  2 แลว     
จะตองมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนา
องคความรูและพัฒนาสังคมดวย  ในสวนหลักสูตรอุดมศึกษา เปนการพัฒนาหลักสูตรของระดับ
อุดมศึกษา  ราชการสวนกลางจะทําหนาที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา จากนั้นมหาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสูตรดวยตนเองทั้งหมด

มาตรา 29 “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน”
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สาระสําคัญ คือ  การเรียนรูภายในชุมชน  ซึ่งวิเคราะหไดวา  มาตรา 29
กําหนดใหสถานศึกษารวมกับชุมชนและองคกรตาง ๆ  ในการสงเสริมการเรียนรูในชุมชน

เพ่ือตองการใหมีโรงเรียนชุมชน  โดยใหสถานศึกษาเปนองคกรนําในเรื่องการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สรุปความคาดหวังดานงาน

จัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ใหเกิดความเสมอภาคอยางครบถวน

โดยจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อมุงปลูกจิตสาํนึกในความเปนไทย  เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย

สติปญญา อารมณ มีคุณธรรม  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยใชวิธีการประเมินผล

การพัฒนาที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู  ซึ่ง  ภารกิจการบริหารงานในโรงเรียน

ประกอบดวย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การประเมินผล  การนิเทศ  การบริหารวิชาการ

และการแนะแนว
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ขอเสนอแนะอื่นๆ

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ดานงาน)

  ใหคะแนน  -1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยไมถูกตอง
  ใหคะแนน   0    เมื่อทาน  ไมแนใจวาผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง
  ใหคะแนน   1    เมื่อทานเห็นวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัยถูกตอง

ขอเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ภาคผนวก  ค

เครื่องมือการวิจัยระยะที่  2

-  แบบสอบถามเพือ่การวจัิยศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็  ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

    ตามความคาดหวงัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

คาํชี้แจง

1.  แบบสอบถามชุดนี้ มี  4  ตอน  ดังนี้
            ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
            ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนตามความคาดหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แยกเปน 4  ดาน
                          1. ดานโครงสราง    จํานวน 46 ขอ         2. ดานคน   จํานวน 10 ขอ
                          3. ดานเทคโนโลยี   จํานวน 11 ขอ         4. ดานงาน  จํานวน 33 ขอ
            ตอนที่ 3   ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
            ตอนที่ 4   ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
บรรลุผล
  2.  ระดับศักยภาพการดําเนินงานของโรงเรียนตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  มีความหมาย ดังนี้
            ระดับมากที่สุด     หมายถึง    โรงเรียนสามารถดําเนินการไดมากที่สุด
            ระดับมาก             หมายถึง    โรงเรียนสามารถดําเนินการไดมาก
            ระดับปานกลาง    หมายถึง    โรงเรียนสามารถดําเนินการไดปานกลาง
            ระดับนอย            หมายถึง    โรงเรียนสามารถดําเนินการไดนอย
            ระดับนอยที่สุด    หมายถึง    โรงเรียนสามารถดําเนินการไดนอยที่สุด
3. นิยามศัพท
    ศกัยภาพดานโครงสราง   หมายถงึ      ความสามารถของโรงเรยีนในการจดัระบบโครงสราง
การบรหิารงานขององคกร เพ่ือประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและอํานวยการ ใหบริการการศึกษา
ในโรงเรยีน ประกอบดวย การบรหิารทัว่ไป การประชาสมัพนัธ  การวางแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร
งบประมาณ การประกนัคณุภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการศึกษา
     ศกัยภาพดานคน   หมายถงึ ความสามารถของโรงเรยีนในการบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน
ประกอบดวย  การวางแผนอัตรากําลัง  การบรรจุแตงตั้ง วินัย  ทักษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ภาวะผูนํา การมอบหมายงาน และการสรางขวัญกําลังใจ ของครูและบุคลากร
     ศักยภาพดานเทคโนโลยี  หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย  นวัตกรรม ส่ือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี วิจัย
และพัฒนาเพื่อการเรียนรู
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     ศักยภาพดานงาน  หมายถึง ความสามารถของโรงเรยีนในภารกิจการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน  ประกอบดวย  หลักสูตร กระบวนการเรยีนรู  การประเมนิผล  การนเิทศ  การบรกิารวชิาการ
และการแนะแนว
4.  ขอมูลที่ทานตอบผูวิจัยจะสงวนไวเปนความลับ และจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ทานแตอยางใด จึงขอใหทานโปรดตอบตามความจริงเพ่ือผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดอยางแทจริง
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ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

คาํชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง       หนาขอความที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงของทาน

1.   เพศ
                            ชาย                                          หญิง
2.  โรงเรียนของทานเปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

                   อนุบาล                                    ชวงชั้นที่  1- 2
                    ชวงชั้นที่  1- 3                              อ่ืนๆ ระบุ)………………………

3.  ปจจุบันทานอยูตําแหนงใด
                            ครูใหญ                                   อาจารยใหญ
                             ผูอํานวยการ                                อ่ืนๆ ระบุ)………………………
4. วุฒิการศึกษาของทานอยูในระดับใด
                           ต่ํากวาปริญญาตรี                        ปริญญาตรี
                            ปริญญาโท                                ปริญญาเอก
5. ระยะเวลาที่เขาสูตําแหนงในสายงานผูบริหารโรงเรียน
                            นอยกวา 1 ป                             1 – 5 ป
                             6 – 10  ป                               11 – 15 ป
                             16 – 20 ป                               มากกวา 20  ป
6. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนปจจุบัน
                             นอยกวา 1 ป                             1 – 3 ป
                             4 – 6 ป                                  7 – 9 ป
                          10 – 12 ป                                มากกวา 12  ป
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ตอนที่   2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนตามความคาดหวังของพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542

คาํชี้แจง  ขอใหทานพิจารณาประเด็นตอไปนี้วา  โรงเรียนมีระดับศักยภาพการดาํเนินงานตามความ

คาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และโปรดทาํเครื่องหมาย  /  ลงในชอง

ดานขวาตามความเปนจริง

ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

ดานโครงสราง  หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียน
ในการจัดระบบองคกร  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน
และอํานวยการ  ในการใหบริการการศึกษาในโรงเรียน
ประกอบดวย  การบริหารทั่วไป  การประชาสัมพันธ
การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการงบประมาณ
การประกันคุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา

1 การบริหารงานโดยใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล
2 การบริหารจัดการตามโครงสรางตามหลักการบริหาร

งานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบุคคล และ
บริหารทั่วไป

3 การวางระบบและดําเนินงานธุรการโดยยึดหลัก
ความสะดวกถูกตอง รวดเร็วและประหยัดคุมคา

4 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

5 การประสานและพัฒนาเพื่อความรวมมือและ
สนับสนุนทางวิชาการจากเครือขายการศึกษาตางๆ

6 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
อยางมีสวนรวม

7 การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

8 การสงเสริมและสนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไป
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

9 การดูแลรักษา อาคารสถานที่  และสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู

10  การจัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขาเรียนเพื่อเตรียม
 การจัดการศึกษา

11  การกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
12  การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ
13  การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย
14  การวางแผน กําหนดและแนวทาง สงเสริมงาน

 กิจการ  นักเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวม
15  การจัดใหมีเครือขายประสานงาน และประชาสัมพันธ

 การศึกษา
16  การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล

 ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ
 ที่จัดการศึกษา

17  การติดตอ ประสานงาน การจัดการศึกษากับ
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอื่น

18  การจัดระบบการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา
19  การใหบริการสาธารณะแกชุมชนและหนวยงานอื่น
20  การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

 สถานศึกษา
21  การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินจาก

 องคกรภายนอก
22  ความมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย

 ในการปฏิบัติ
23  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีการพัฒนา

 อยางตอเนื่อง
24  การจัดการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

 องคกรปกครองทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
25  การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

26  การลดอัตราและปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
27  การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป
28  การสงเสริมใหผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป
29  การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
30  การใหสิทธิและโอกาส ชวยเหลือเด็กเปนกรณีพิเศษ

 เชน เดก็ขาดแคลน เดก็ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
31  การดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

 ข้ันพื้นฐาน
32  การสรรหา  กรรมการสถานศึกษาตามเจตนารมณ

 ของกฎหมาย
33  การทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน

 การจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษา
34  การยกยองเชิดชูเกียรติ ผูที่สงเสริมสนับสนุน

 การจัดการศึกษา
35  การปกปอง ดูแลและรักษาทรัพยสินของราชการ
36  การหารายไดและผลประโยชนเพ่ือพัฒนาการบริหาร

 จัดการศึกษา
37  การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
38  การดูแลบํารุงรักษา ใช ทรัพยสินของโรงเรียน

 ใหเกิดประโยชนสูงสุด
39  การบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูในโรงเรียน

 ใหเกิดมีรายไดหรือหาประโยชน
40  การจัดทําและเสนอของบประมาณสอดคลองกับ

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
41  การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจงานที่วิเคราะห

 ตามแผนงาน / โครงการ
42  การจัดทําแผนและจัดการระดมทรัพยากรและ

 การลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีสวนรวม
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

43  การบริหารการเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่
 กระทรวงการคลังกําหนด อยางโปรงใส

44  การบริหารบัญชีตามหลักนโยบายบัญชีสําหรับ
 หนวยงานของรัฐ

45  การบริหารพัสดุและทรัพยสินตามระเบียบ
 สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535

46  การจัดระบบตรวจสอบและติดตาม ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณ
ดานคน  หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียน
ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  ประกอบดวย
การวางแผนอัตรากําลังการบรรจุแตงตั้ง  วินัย
ทักษะการปฏิบัติงาน  พฤติกรรม  ภาวะผูนํา
การมอบหมายงาน  และการสรางขวัญกําลังใจ
ของครูและบุคลากร

47  การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากร
 โดยสถานศึกษา

48  การมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรม
 ตามความรูความสามารถ และประสบการณ

49  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
50  การเสริมสรางภาวะผูนําของครูและบุคลากร

ในองคกร เพ่ือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
หรือเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร

51  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

52  การกํากับ ดูแลครูและบุคลากร ใหปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานและจรรยาบรรณตามวิชาชีพ

53  การบริหารงานบุคคล  และครู โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

54  การสรางแรงจูงใจครูและบุคลากรใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

55  การพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากร
อยางเปนธรรม

56  การสงเสริมใหมีคาตอบแทน สิทธิประโยชนแกครู
และบุคลากรเพื่อใหมีรายไดตามความเหมาะสม
ดานเทคโนโลยี  หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียน
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ในโรงเรียน  ประกอบดวย  นวัตกรรม  ส่ือ  วัสดุ
อุปกรณ  เทคโนโลยี  วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู

57  การใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ใหมีประสิทธิภาพ

58  การจัดตั้งศูนยส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ

59  การระดมทุนเพื่อการพัฒนา ส่ือ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา

60  การจัดเครือขายเพื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
61  การสงเสริมและจัดตั้งแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

เชน หองสมุด สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ

62  การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน
จากภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือการจัดการศึกษา

63  การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยและพัฒนา
การเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน

64  การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร มีการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

65  การพัฒนาครูและบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

66  การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

67  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ดานงาน  หมายถึง  ความสามารถของโรงเรียนใน
ภารกิจการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประกอบดวย
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การประเมินผล
การนิเทศ  การบริหารวิชาการ  และการแนะแนว

68  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

69  การจัดทําสาระหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีความเปนไทย
เปนพลเมืองดี ดํารงชีวิตในชุมชน และประกอบอาชีพ

70  การจัดทําสาระหลักสูตรเพื่อการศึกษาตอของผูเรียน
71  การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณ

ดานสติปญญา
72  การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณ

ดานรางกาย
73  การจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณ

ดานจิตใจ คุณธรรม ดํารงชีวิต อยูในสังคมได
อยางมีความสุข

74  การจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของ
ผูเรียน

75  การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู  มุงปลูกฝงจิต
สํานึกในความเปนไทย

76  การพฒันา สาระและกระบวนการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
77  การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางรางกายดวยรูปแบบที่เหมาะสม
78  การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาดวยรูปแบบที่เหมาะสม
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

79  การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางอารมณ สังคม ดวยรูปแบบที่เหมาะสม

80  การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการผูเรียนสําคัญที่สุด
81  การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนพัฒนาไดอยาง

เต็มตามศักยภาพ
82  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
83  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานทักษะภาษาไทย
84  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานทักษะภาษาตางประเทศ
85  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร
86  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานคณิตศาสตร
87  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
88  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานสุขศึกษา และพลศึกษา
89  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานศิลปะ
90  การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู

ดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
91  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนวิธีการ สาระ

กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรอบรู
92  การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถใชวิจัย

เปนสวนหนึ่งในการเรียนรู
93  การประเมินผูเรียนตามความเหมาะสม
94  การประเมินผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือ

ที่หลากหลาย
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ระดับศักยภาพการดาํเนินงานของโรงเรียน

ที่ รายการความคาดหวังใหโรงเรียนปฏิบัติ มากที่

สุด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอยที่

สุด

95  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน
96  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
97  การเทียบโอนผลการเรียน
98  การจัดระบบการนิเทศการศึกษา
99  การจัดระบบและบริการแนะแนวการศึกษา
100  การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
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ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก

ดานโครงสราง  (Structure subsystem)

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

ดานคน (Human Subsystem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ดานเทคโนโลยี (Technology  Subsystem)

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

ดานงาน (Task  Subsystem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อใหการดาํเนินงานขของโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุผล

ดานโครงสราง  (Structure subsystem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ดานคน (Human Subsystem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

ดานเทคโนโลยี (Technology  Subsystem)

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

ดานงาน (Task  Subsystem)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



ภาคผนวก  ง

เครื่องมือการวิจัยระยะที่  3

-  แบบสัมภาษณเพือ่รวบรวมขอมลูเชงิคณุภาพเกีย่วกบัขอเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่

    พฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเลก็  กลุมผูปกครอง
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การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมผูบริหารและครู

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นายบรรทม  เครือวัลย
   2. นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์

ผูใหขอมูล :  ผูบริหารและครู จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

2. การสนทนาสรางความคุนเคย

2.1 กลาวทักทาย  แนะนําตนเอง และขอใหผูถูกสัมภาษณแนะนําตนเองทุกคน
2.2 สนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนและชุมชน
2.3 อธิบายวัตถุประสงค  กระบวนการในการซักถาม  และขออนุญาตบันทึกเสียง

- ตองการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา ความตองการ   ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  จากผูบริหารและครู

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครเปน
คนพูด  แตจะนําเสนอความคิดเห็นเปนภาพรวม

- ใหความเชื่อมั่น วาขอมูลในการสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูใหสัมภาษณแตจะ
นําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งทีผูมีสวนไดเสียและโรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากข้ึน

- ตองขอบันทึกเทป  เพราะอาจจดไมทันแตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน  นอกจาก
ผูศึกษาจะมาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูสัมภาษณใหถูกตองเทานั้น

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล
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3. การซักถามเบื้องตน

4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว     กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คําถามครบถวนแลวไมตองถามซ้ําอีก )

คาํถามที่ 1 ทานเห็นดวยกับคําวา โรงเรียน”จิ๋วแตแจว”หรือไม เพราะเหตุใด
คาํถามที่ 2 จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร
คาํถามที่ 3 จุดออน/ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร
คาํถามที่ 4 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กควรดําเนิการอยางไร
คาํถามที่ 5 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาของทาน

คือเร่ืองใด เพราะอะไร
คาํถามที่ 6 กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กควรดําเนินการอยางไร
คาํถามที่ 7 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

ของทานคือเร่ืองใด เพราะอะไร
คาํถามที่ 8 วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กควร

ดําเนินการอยางไร
คาํถามที่ 9 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในโรงเรียนของทานคือเร่ืองใด เพราะอะไร
คาํถามที่ 10 โรงเรียนขนาดเล็กควรมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใดบาง
คาํถามที่ 11 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใด

เพราะอะไร
คาํถามที่ 12 ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูป

การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
คาํถามที่ 13 ทานคิดวาโรงเรียนมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารใน

ระดับใด
คาํถามที่ 14 ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ในดานตางๆ  เบื้องตนอยางไร
5. เมื่อถามครบ  14  คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
6. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
7. กลาวขอบคุณ

8. ปดการประชุม/สัมภาษณ
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การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมนักเรียน

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นายสุเมธ  มัดธนู
   2. นายปรีชา  ทาศิริ

ผูใหขอมูล :  นักเรียน จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

4. การสนทนาสรางความคุนเคย

4.1 กลาวทักทาย  แนะนําตนเอง และขอใหผูถูกสัมภาษณแนะนําตนเองทุกคน
4.2 สนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนและชุมชน
4.3 อธิบายวัตถุประสงค  กระบวนการในการซักถาม  และขออนุญาตบันทึกเสียง

- ตองการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา ความตองการ   ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  จากผูบริหารและครู

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครเปน
คนพูด  แตจะนําเสนอความคิดเห็นเปนภาพรวม

- ใหความเชื่อมั่น วาขอมูลในการสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูใหสัมภาษณแตจะ
นําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งทีผูมีสวนไดเสียและโรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากข้ึน

- ตองขอบันทึกเทป  เพราะอาจจดไมทันแตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน  นอกจาก
ผูศึกษาจะมาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูสัมภาษณใหถูกตองเทานั้น

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล
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5. การซักถามเบื้องตน

4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว     กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คําถามครบถวนแลวไมตองถามซํ้าอีก )

คาํถามที่ 1   นักเรียนเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนของทาน เปนโรงเรียน  “ จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

คาํถามที่  2   จดุเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของนักเรียน  คืออะไร
คาํถามที่  3   โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพนักเรียนควรมีสวนรวมมือและสงเสริมใน

การพัฒนาโรงเรียนอยางไร
คาํถามที่   4  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพควรมีการบริหารงานดานคนอยางไร
คําถามที่   5  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยี

อยางไร
คําถามที่   6  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพควรมีการบริหารงานดานงานวิชาการ

อยางไร
คาํถามที่ 7 นักเรียนมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ

อยางไร
5. เมื่อถามครบ  7  คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
6. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
7. กลาวขอบคุณ

8. ปดการประชุม/สัมภาษณ
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การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมผูปกครอง

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นางอุษณีย  กรมเมือง
   2. นายไพบูลย  เพ่ิมพูล

ผูใหขอมูล :  ผูปกครองนักเรียน จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

2.  การสนทนาสรางความคุนเคย

2.1 กลาวทักทาย  แนะนําตนเอง และขอใหผูถูกสัมภาษณแนะนําตนเองทุกคน
2.2 สนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนและชุมชน
2.3 อธิบายวัตถุประสงค  กระบวนการในการซักถาม  และขออนุญาตบันทึกเสียง

- ตองการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา ความตองการ   ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  จากผูปกครองนักเรียน

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครเปน
คนพูด  แตจะนําเสนอความคิดเห็นเปนภาพรวม

- ใหความเชื่อมั่น วาขอมูลในการสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูใหสัมภาษณแตจะนํา
เรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งทีผูมีสวนไดเสียและโรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากข้ึน

- ตองขอบันทึกเทป  เพราะอาจจดไมทันแตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน  นอกจาก
ผูศึกษาจะมาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูสัมภาษณใหถูกตองเทานั้น

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล
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3. การซักถามเบื้องตน
3.1 มีบุตรกี่คน  ที่ยังเรียนอยูในโรงเรียนนี้ก่ีคน  อยูช้ันอะไร  สงเสริมการเรียนของบุตร

อยางไร
3.2 เขามาเยี่ยมเยือนโรงเรียนบอยครั้งหรือไม  สวนใหญมาทําไม  รูจักครูในโรงเรียนกี่คน  

ใครบาง
4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว     กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คําถามครบถวนแลวไมตองถามซ้ําอีก )
คาํถามที่  1 : ทานเห็นดวยกับคําวา  “โรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”   หรือไม เพราะเหตุใด           
(สรางบรรยากาศแบบเปด,  แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่  ควรใชเวลาไมเกิน  5  นาที                
เพราะไมเปนวัตถุประสงคสําคัญ)
คาํถามที่  2  :  จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร
คาํถามที่  3  :  จุดออน / ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร
คาํถามที่  4 :  สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร  มีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีประสิทธิภาพ   
(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

4.1  การจัดระบบองคกร
-  การจัดโครงสรางการบริหารงาน
-  การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
- การวางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

4.2   การประสาน  สงเสริม  สนับสนุน และอํานวยการในการใหบริการการศึกษา
ในโรงเรียน

- การจัดทําสํามะโนผูเรียนเพื่อจะเขาเรียนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษา
- การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
- ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
- การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
- การใหสิทธิและโอกาส ชวยเหลือเด็กเปนกรณีพิเศษ
- การกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
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4.3 การบริหารทั่วไป
-  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- การวางระบบและการดําเนินงานธุรการ
-  การใหบริการแกชุมชนและหนวยงานอื่น
-  การดูแลรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
-  การดําเนินงานของกรรมการสถานศึกษา

4.4  การประชาสัมพันธ
- การประสานงานและประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
-  ควรมีการประสานเพื่อความรวมมือและสนับสนุนทางการศึกษาอยางไรบาง
-  ผูปกครอง  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีสวนรวมอะไรบาง
- การยกยองเชิดชูเกียรติ  ผูที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

4.5   การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจําป

4.6   งบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ
- การหารายไดและการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- การจัดระบบตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณ

4.7   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การเตรียมความพรอมเพื่อรอรับการประเมินภายนอก
-  การติดตาม  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา

คาํถามที่  5  :  มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ
5.1 การยุบรวมโรงเรียน
5.2 การเกณฑเด็กเขาเรียนปเวนป  ( เกณฑเด็ก  2  พ.ศ. )

                                                  ฯลฯ
คาํถามที่  6   :  กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร   มีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

6.1   การมอบหมายงาน
6.2   ภาวะผูนําของผูบริหาร / ครู / บุคลากร
6.3   การมีสวนรวมของครูและบุคลากรในโรงเรียน
6.4   การกํากับดูแลครูและบุคลากรในโรงเรียน
6.5   การสรางจูงใจแกครูและบุคลากร
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6.6   การพิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากร
6.7   การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

คาํถามที่  7  : ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเมื่อโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น
- การจัดครูสอนรวมชั้น ( ครูคนเดียวสอนหลายชั้น )
-  การจัดครูหมุนเวียนสอน
- การจางครู

ฯลฯ
คาํถามที่  8  : วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร                         
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

8.1 การจัดตั้งศูนยส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
8.2 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.3 การสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
8.4 การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถ่ิน  จากนอกสถานศึกษา
8.5 การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

 8.6 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
คาํถามที่  9   :  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ

- การจัดรถโมบาย
- การจัดสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน
- การใชแบบเรียนดวยตนเอง ( RIT ) แบบเรียนสําเร็จรูป
- การเรียนทางไกลผานดาวเทียม  ( วังไกลกังวล )

ฯลฯ
คาํถามที่  10  : โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอยางไรบาง  และผลที่ไดรับเปน
อยางไรมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ   
(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

10.1 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู
10.3 การประเมินผล
10.4 การนิเทศ
10.5 การจัดระบบ และบริการแนะแนว

คาํถามที่  11  :  ทานมีความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะอยางไรในการจัดการเรียนการสอนที่ครูไม
ครบชั้น   
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คาํถามที่  12  :  ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
          ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติใหประสบผลสําเร็จ

(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
12.1  การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
12.2 การปฏิบัติหนาที่ของครู
12.3 การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
12.4  การปฏิบัติของผูมีสวนไดสวนเสีย

คาํถามที่  13 : ทานคิดวาโรงเรียนขนาดเล็กมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหาร
ในระดับใด

13.1 ศักยภาพดานการบริหารจัดการในสถานศึกษา
13.2 ศักยภาพดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
13.3 ศักยภาพดานการริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน
13.4 ศักยภาพดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

คาํถามที่  14  :  ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
แตละดานอยางไร
5. เมื่อถามครบ  14  คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
6. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
7. กลาวขอบคุณ

8. ปดการประชุม/สัมภาษณ
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การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมกรรมการสถานศึกษา

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นายบพิตร  มีหนองหวา
   2. นายจีรวัฒน  สวางวงศ

ผูใหขอมูล :  กรรมการสถานศึกษา จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

2.  การสนทนาสรางความคุนเคย

2.1 กลาวทักทาย  แนะนําช่ือ  ตําแหนง  ผูสัมภาษณและผูใหขอมูล
2.2 สนทนาเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู อาชีพ ภูมิอากาศและชุมชนของผูใหขอมูล
2.3 บอกวัตถุประสงคการสัมภาษณ
2.4 ขอความรวมมือใหผูใหขอมูลทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  เพราะจะไมมี

  การอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูด  แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นเปนสวนรวม
ประเด็นการสัมภาษณ

1. เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลวกลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น  คําถามครบถวนแลวไมตองถามซ้ําอีก

2. การตอบประเด็นใหผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  แลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม
ในแตละดานตามที่กําหนดไว
3. การซักถามเบื้องตน

4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล



247

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว   กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คําถามครบถวนแลวไมตองถามซ้ําอีก )

คาํถามที่  1   ทานเห็นดวยหรือไมวาโรงเรียนเปนโรงเรียน “จิ๋วแตแจว” เพราะเหตุใด
(สรางบรรยากาศแบบใด แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่  ควรใชเวลาไมเกิน 5 นาที เพราะไมเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญ)

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร
คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กมีประสิทธิภาพ หรือ จิ๋วแตแจว ควรมีการบริหารงานอยางไร
- การบริหารทั่วไป
-   การประชาสัมพันธ
- การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
- งบประมาณ
- การประกันคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบ
- การควบคุมคุณภาพการศึกษา
คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กมีประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารงานบุคคลอยางไร
- การวางแผนอัตรากําลัง
- วินัย  คุณธรรม จริยธรรม
- ความรับผิดชอบงานในหนาที่
- การสรางขวัญกําลังใจ
คาํถามที่  5 โรงเรียนเล็กมีประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
- การบริหารจัดการเทคโนโลยี
- การจัดหา  การใช  การดูแลรักษา
- การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
- การใชแหลงเรียนรู
คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กมีประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไร
- การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการเรียนรู
- การวัดและการประเมินผล
- การบริการแนะแนว
- การบริการวิชาการ
คาํถามที่  7   ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพ

อยางไรบาง
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5. เมื่อถามครบ  7 คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดขอเสนอแนะการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กตอไป
6. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
7. กลาวขอบคุณ

8. ปดการประชุม/สัมภาษณ
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การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมผูนําองคกรปกครองทองถิ่นและผูนําชุมชน

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นางศรีสกุล  จารุการ
   2. นายสุภวัฒน  นามเจริญ

ผูใหขอมูล :  ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

2.  การสนทนาสรางความคุนเคย

2.1  กลาวทักทาย  แนะนําชื่อ  ตําแหนง  ผูสัมภาษณและผูใหขอมูล
2.2 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานผูใหขอมูลเก่ียวกับ กลุมอายุ ตําแหนงสําคัญในชุมชน ฯลฯ
2.3 สนทนาเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู อาชีพ ภูมิอากาศและชุมชนของผูใหขอมูล
2.4 บอกวัตถุประสงคการสัมภาษณ
2.5 ขอความรวมมือใหผูใหขอมูลทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  เพราะจะไมมี

การอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูด  แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นเปนสวนรวม
3. การซักถามเบื้องตน

4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว   กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คาํถามครบถวนแลวไมตองถามซํ้าอีก )

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล
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คาํถามที่  1 : ทานเห็นดวยกับคําวา  “โรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”   หรือไม เพราะเหตุใด            
สรางบรรยากาศแบบเปด  แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ ควรใชเวลาไมเกิน  5  นาที   

             (เพราะไมเปนวัตถุประสงคสําคัญ)
คาํถามที่  2  :  จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร
คาํถามที่  3  :  จุดออน/ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร
คาํถามที่  4 :  สภาพการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร                    

มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมี
ประสิทธิภาพ (  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

4.1   การจัดระบบองคกร
-  การจัดโครงสรางการบริหารงาน
-  การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
- การวางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

4.2  การประสาน  สงเสริม  สนบัสนนุ และอํานวยการในการใหบรกิารการศกึษาในโรงเรยีน
- การจัดทําสํามะโนผูเรียนเพื่อจะเขาเรียนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษา
- การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
- ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
- การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
- การใหสิทธิและโอกาส ชวยเหลือเด็กเปนกรณีพิเศษ
- การกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน

4.3 การบริหารทั่วไป
-  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- การวางระบบและการดําเนินงานธุรการ
-  การใหบริการแกชุมชนและหนวยงานอื่น
-  การดูแลรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
-  การดําเนินงานของกรรมการสถานศึกษา

4.4  การประชาสัมพันธ
- การประสานงานและประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
-  ควรมีการประสานเพื่อความรวมมือและสนับสนุนทางการศึกษาอยางไรบาง
-  ผูปกครอง  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีสวนรวมอะไรบาง
- การยกยองเชิดชูเกียรติ  ผูที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
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4.8   การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจําป

4.9   งบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ
- การหารายไดและการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- การจัดระบบตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณ

4.10 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การเตรียมความพรอมเพื่อรอรับการประเมินภายนอก
-  การติดตาม  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา

คาํถามที่  5  :  มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ
5.1 การยุบรวมโรงเรียน
5.2 การเกณฑเด็กเขาเรียนปเวนป  ( เกณฑเด็ก  2  พ.ศ. )

                                                  ฯลฯ
คาํถามที่  6   :  กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร   มีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ

      (  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
6.1  การมอบหมายงาน
6.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร / ครู / บุคลากร
6.3 การมีสวนรวมของชุมชน
6.4 การกํากับดูแลครูและบุคลากรในโรงเรียน
6.5 การสรางจูงใจแกครูและบุคลากร
6.6 การพิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากร
6.7 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

คาํถามที่  7  : ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเมื่อโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น
- การจัดครูสอนรวมชั้น ( ครูคนเดียวสอนหลายชั้น )
-  การจัดครูหมุนเวียนสอน
- การจางครู

ฯลฯ
คาํถามที่  8  : วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร                        
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ที่ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
( ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
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8.1 การจัดตั้งศูนยส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
8.2 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.3 การสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
8.4 การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถ่ิน  จากนอกสถานศึกษา
8.5 การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

 8.6 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
คาํถามที่  9   :  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ

9.1 การจัดรถโมบาย
9.2 การจัดสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน
9.3 การใชแบบเรียนดวยตนเอง ( RIT ) แบบเรียนสําเร็จรูป
9.4 การเรียนทางไกลผานดาวเทียม  ( วังไกลกังวล )

ฯลฯ
คาํถามที่  10  : โรงเรยีนมกีารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนอยางไรบาง  และผลทีไ่ดรับเปนอยางไร
มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหมีคุณภาพ   (  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

10.1 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู
10.3 การประเมินผล
10.4 การนิเทศ
10.5 การจัดระบบ และบริการแนะแนว

คาํถามที่  11  :  ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรในการจัดการเรียนการสอนที่ครูไม
ครบชั้น   
คาํถามที่  12  :  ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติใหประสบผลสําเร็จ

(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
12.1  การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
12.2 การปฏิบัติหนาที่ของครู
12.3 การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
12.4  การปฏิบัติของผูมีสวนไดสวนเสีย

คาํถามที่  13 : ทานคิดวาโรงเรียนขนาดเล็กมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหาร
ในระดับใด

13.1 ศักยภาพดานการบริหารจัดการในสถานศึกษา
13.2 ศักยภาพดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
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13.3 ศักยภาพดานการริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน
13.4 ศักยภาพดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

คาํถามที่  14  :  ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการบริหารโรงเรียนในแตละดาน
อยางไร
5. เมื่อถามครบ  14  คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
6. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
7. กลาวขอบคุณ

8. ปดการประชุม/สัมภาษณ



255

การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Focus  Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมภูมิปญญาทองถิ่น

วัน  เดือน  ป : 13 ,  27 , 28   มกราคม  2548
สถานที่ : 1.  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.  โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย
3.  โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ :  1. นายวิฑูรย  นาสารีย
   2. นางยุวรินทร  เผื่อนพึ่ง
    3. นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ

ผูใหขอมูล :  ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน   5  คน
เวลา :  1.30  ช่ัวโมง
วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                      2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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กระบวนการ  Focus  Group

1. การจัดหองประชุม  จัดหองประชุมที่เปนสวนตัว  จัดเกาอ้ีเปนรูปวงกลม  ผูสัมภาษณอยูใน
    วงกลมที่นั่งดวย

2.  การสนทนาสรางความคุนเคย

2.1  กลาวทักทาย  แนะนําชื่อ  ตําแหนง  ผูสัมภาษณและผูใหขอมูล
2.6 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานผูใหขอมูลเก่ียวกับ กลุมอายุ ตําแหนงสําคัญในชุมชน ฯลฯ
2.7 สนทนาเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู อาชีพ ภูมิอากาศและชุมชนของผูใหขอมูล
2.8 บอกวัตถุประสงคการสัมภาษณ
2.9 ขอความรวมมือใหผูใหขอมูลทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  เพราะจะไมมี

การอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูด  แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นเปนสวนรวม
3. การซักถามเบื้องตน

4. สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น

 ( พยายามเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและควบคุมผูที่แสดงบทบาทเหนือผูอ่ืน
เมื่อตั้งประเด็นในการสัมภาษณแลว   กลุมผูใหขอมูลไดใหขอมูลพาดพิงหรือเช่ือมโยงไปสู
ประเด็น คาํถามครบถวนแลวไมตองถามซํ้าอีก )

ผูสัมภาษณ

ผูใหขอมูล
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คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนของทาน เปนโรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร
คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารองคการ(โครงสราง)

อยางไรบาง
คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
คาํถามที่  5  โรงเรยีนเลก็แตมปีระสทิธภิาพควรมกีารบรหิารงานดานเทคโนโลย ีอยางไรบาง
คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
คาํถามที่  7  ทานมขีอเสนอแนะอืน่ๆในการทาํใหโรงเรยีนเลก็และมปีระสทิธภิาพอยางไรบาง

4.  เมื่อถามครบ  7  คาํถามแลว  ผูดาํเนนิการ แสดงความรูสึกซาบซึง้ทีผู่ใหขอมลูไดเสนอความคดิเหน็
ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตอไป
5.  สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพื่อยํ้าคาํตอบที่ได)

6. กลาวขอบคุณ

7. ปดการประชุม/สัมภาษณ



ภาคผนวก  จ

เครื่องมือการวิจัยระยะที่  4

- ขอคาํถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  (Public  hearing

   seminar) จากผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา

   ศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
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ขอคาํถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนไดเสีย

( Public  hearing Seminar )

เกีย่วกบัขอเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

วัน  เดือน  ป :  2  กุมภาพันธ   2548

สถานที่ : หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1

ผูดาํเนินการ :  นายพิธาน  พ้ืนทอง
ผูใหขอมูล :  ผูมีสวนไดเสีย ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  
                     กรรมการสถานศึกษา  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
                    ผูนําชุมชน  จากโรงเรียนขนาดเล็ก
                    โรงเรียน ๆ ละ 5 คน  รวม  45 คน

1. โรงเรียนบานเปอย สามัคคีราษฎรประสิทธิ์ อ.เมือง  สพท. รอยเอ็ด เขต1
2. โรงเรียนบานวานไฟ อ.อาจสามารถ สพท.รอยเอ็ด เขต 2
3. โรงเรียนบานดงดิบ  อ.โพนทอง สพท. รอยเอ็ด เขต3
4. โรงเรียนคําประถมนิยมสงเคระห อ.สหัสขันธ สพท.กาฬสินธุ เขต 1
5. โรงเรียนบานชัยศรี อ.หวยเม็ก สพท.กาฬสินธุ เขต 2
6. โรงเรียนบานปลาขาว อ.หัวยผึ้ง สพท.กาฬสินธุ เขต 3
7. โรงเรียนบานจรวย อ.ลําดวน  สพท.สุรินทร เขต 1
8. โรงเรียนบานมวงหมาก  อ.รัตนบุรี สพท.สุรินทร เขต 2
9. โรงเรียนบานบัวขุนจูง อ.สังขะ สพท.สุรินทร เขต 3

เวลา :  4   ช่ัวโมง

วัสดุ / อุปกรณ : 1. เครื่องบันทึกเสียง
                              2. กระดาษสําหรับการจดบันทึก
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     การดาํเนินการ

1. การสนทนาสรางความคุนเคย

1.1  กลาวทักทาย  แนะนําตนเอง  และขอใหผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนะนําตนเองทุกคน
1.2  อธิบายวัตถุประสงค  กระบวนการในการสัมมนา  และขออนุญาตบันทึกเสียง

- ตองการศึกษาความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจากที่ผูมีสวนไดเสีย

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใคร
เปนคนพูด  แตจะนําเสนอความคิดเห็นเปนภาพรวม

- ใหความเชื่อมั่น วาขอมูลในการสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูใหสัมภาษณแตจะ
นําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งทีผูมีสวนไดเสียและโรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากข้ึน

- ตองขอบันทึกเทป  เพราะอาจจดไมทันแตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน  นอกจาก
ผูศึกษาจะมาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูสัมภาษณใหถูกตองเทานั้น
2.  สนทนาซักถามเพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็น ( พยายามเปดโอกาส
ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น เมื่อตั้งประเด็นในการถามแลวกลุมผูใหขอมูลไดให ขอมูลพาดพิง
หรือเช่ือมโยงไปสูประเด็นคําถามครบถวนแลวไมตองถามซ้ําอีก )

คาํถามที่  1 : ทานเห็นดวยกับคําวา  “โรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”   หรือไม เพราะเหตุใด            
(สรางบรรยากาศแบบเปด, แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่  ควรใชเวลาไมเกิน  5  นาที เพราะ
ไมเปนวัตถุประสงคสําคัญ)

คาํถามที่  2 : ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ   

                (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
2.1  การจัดระบบองคกร
-  การจัดโครงสรางการบริหารงาน
-  การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
- การวางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.2   การประสาน  สงเสริม  สนับสนุน และอํานวยการในการใหบริการ

การศึกษาในโรงเรียน
- การจัดทําสํามะโนผูเรียนเพื่อจะเขาเรียนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษา
- การเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมาย
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
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- ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
- การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม
- การใหสิทธิและโอกาส ชวยเหลือเด็กเปนกรณีพิเศษ
- การกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
2.3 การบริหารทั่วไป
-  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
-   การวางระบบและการดําเนินงานธุรการ
-  การใหบริการแกชุมชนและหนวยงานอื่น
-  การดูแลรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
-  การดําเนินงานของกรรมการสถานศึกษา
2.4  การประชาสัมพันธ
- การประสานงานและประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
-  ควรมีการประสานเพื่อความรวมมือและสนับสนุนทางการศึกษาอยางไรบาง
-  ผูปกครอง  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีสวนรวมอะไรบาง
- การยกยองเชิดชูเกียรติ  ผูที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
2.5  การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจําป
2.6   งบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ
- การหารายไดและการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- การจัดระบบตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณ
2.7  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การเตรียมความพรอมเพื่อรอรับการประเมินภายนอก
-  การติดตาม  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา

คาํถามที่  3  :  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ
3.1 การยุบรวมโรงเรียน
3.2 การเกณฑเด็กเขาเรียนปเวนป  ฯลฯ
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คาํถามที่  4   :  ควรมีกระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนอยางไร เพราะเหตุใด
(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )

4.1 การมอบหมายงาน
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร / ครู / บุคลากร
4.3 การมีสวนรวมของครูและบุคลากรในโรงเรียน
4.4 การกํากับดูแลครูและบุคลากรในโรงเรียน
4.5 การสรางจูงใจแกครูและบุคลากร
4.6 การพิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากร
4.7 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ใหครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

คาํถามที่  5   :  ทานมีความคดิเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ
5.1 การจัดครูไมครบชั้น
5.2 การจัดครูหมุนเวียนสอน

ฯลฯ
คาํถามที่  6  :  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ

(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ )
6.1 การจัดตั้งศูนยส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
6.2 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.3 การสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
6.4 การรวบรวมและใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถ่ิน  จากนอกสถานศึกษา
6.5 การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

 6.6 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
คาํถามที่  7  :  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับ

7.1 การจัดรถโมบาย
7.2 การจัดสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน
7.3 แบบเรียนดวยตนเอง ( RIT )
7.4 การเรียนทางไกลผานดาวเทียม  ( ไกลกังวล )

ฯลฯ
คาํถามที่  8  : ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ  เพราะเหตุใด

(  ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกบั )
8.1 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
8.2   การจัดกระบวนการเรียนรู



265

8.3  การประเมินผล
8.4  การนิเทศ
8.5  การจัดระบบ และบริการแนะแนว

คาํถามที่  9  :  ทานมคีวามคดิเหน็หรอืขอเสนอแนะอยางไรในการจดัการเรยีนการสอนทีค่รไูมครบชัน้
คาํถามที่  10  :  ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูป

การศึกษาตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติใหประสบผลสําเร็จ
(ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ)

10.1  การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
10.2 การปฏิบัติหนาที่ของครู
10.3 การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
10.4  การปฏิบัติของผูมีสวนไดสวนเสีย

คาํถามที่  11 :ทานคดิวาโรงเรยีนขนาดเลก็มศีกัยภาพในการรบัการกระจายอาํนาจการบรหิารในระดบัใด
11.1 ศักยภาพดานการบริหารจัดการในสถานศึกษา
11.2 ศักยภาพดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
11.3 ศักยภาพดานการริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน
11.4 ศักยภาพดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

คาํถามที ่ 12  :  ทานมขีอเสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพการบรหิารโรงเรยีนในแตละดานอยางไร
3. เมื่อถามครบ  12  คาํถามแลว  ผูดําเนินการ  แสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลไดเสนอ
ความคดิเหน็ ทีม่คีณุคาเปนประโยชนตอการนาํไปกาํหนดแนวทางการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ ตอไป
4. สรุปประเด็นหลักๆ  ของการสัมภาษณ  (เพ่ือยํ้าคําตอบที่ได)
5. กลาวขอบคุณ

6. ปดการประชุม/สัมภาษณ
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ขอคาํถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง

จากผูมีสวนไดเสียวเก่ียวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

1
ดานโครงสราง

จัดระบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
เปนระบบชัดเจน โดยแบงเปน 4 ดาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542และฉบับแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2545  ไดแกดานวิชาการ  ดานงบ
ประมาณ ดานบุคลากรและดานบริหารทั่ว
ไป

2 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให
ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม

3 มีการประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนดวยวิธีการที่แตกตาง
หลากหลายทั่วถึง

4 มีการจัดสรรงบประมาณและจัดทําระบบ
การเงิน บัญชี พัสดุ ถูกตองเปนปจจุบัน
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

5 ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของโรง
เรียนอยางมีสวนรวมและสรางศรัทธาให
เกิดกับทุกฝาย

6 นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมรับ
ผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียน

7 จัดใหมีระบบประกันและตรวจสอบคุณ
ภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผล
การประเมินตนเองทุกป
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

8 นักเรียนยากจน ขาดแคลน ไดรับการชวย
เหลือ อุดหนุน เส้ือผา อุปกรณการเรียน
และทุนการศึกษา

9 ผูบริหาร ครู นักเรียน ใหบริการชุมชน
อยางสม่ําเสมอ

10 สรางความสัมพันธชุมชน โดย
10.1 ใหความสาํคญักบัหมบูานเทาเทยีมกนั
10.2 ผูบริหารและครูรวมประชุมกับชุมชน
และองคการบริหารสวนตําบล
10.3 ผูบริหารและครูรวมงานบุญประเพณี
กับผูปกครองและชุมชน

11 มีการสํารวจสํามะโนผูเรียน เพ่ือการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ โดยผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวม

12 มีการประสานและอํานวยการใหการเกณฑ
เด็กเขาเรียนตามกฎหมายไดครบทุกคน

13 มีมาตรการในการติดตามนักเรียนที่
ขาดเรียน  หนีเรียนหรือยายตามผูปกครอง

14 มีการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กพิการเรียนรวม

15 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
การวางตัวเปนกันเอง สรางความใกลชิด
สนิทสนมกับผูปกครองและชุมชน

16 มีการวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือ
การบริหารจัดการที่ทันสมัยและเปน
ปจจุบัน
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

17 ดําเนินงานธุรการอยางเปนระบบ
และมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบแตละ
ดานใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

18 จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง
ครบถวน  เปนปจจุบันและนําขอมูลมาใช
ในการบริหารจัดการ

19 การจะใหชุมชนมีสวนรวม โรงเรียนจะตอง
ทําใหชุมชนเกิดความศรัทธาตอผูบริหาร
และคณะครูกอน

20 ผูปกครอง ชุมชน  องคการบริหารสวน
ตําบล ศิษยเกา  องคกรและมูลนิธิอ่ืนๆ
ระดมทุนและรวมสนับสนุนทรัพยากร แรง
งานในการบริหารจัดการศึกษา

21 ผูปกครอง ชุมชน รวมประชุมวางแผน
และรวมกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ

22 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูสนับสนุน สงเสริม
การจัดการศึกษา

23 ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือโรงเรียนอื่น ๆ ชวยเหลือการบริหาร
จัดการดานงานธุรการและงานจัดซื้อจัดจาง

24 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีระบบ
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพและไมมีการเก็บขอ
มูลจากโรงเรียนบอยเกินไป

25 ควรมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐาน
ในการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหสอดคลองกับศักยภาพของโรงเรียน
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

26 การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขนาด
เล็ก ควรจัดสรรในหมวดเงินอุดหนุน
เพ่ือความสะดวกในการใชจาย

27 ไมควรมีการยุบรวมโรงเรียน เนื่องจาก
นักเรียนลําบากในการเดินทาง
27.1 ไมปลอดภัย
27.2 ส้ินเปลืองคาใชจาย
27.3 วัฒนธรรม  สังคม  ของชุมชนแตก
ตางกัน
27.4 นักเรียนเกิดความความรูสึก
หางไกลจากผูปกครอง
ดานคน

1 จัดสรรงบประมาณจางนักการภารโรง
2 ผูบรหิารและคร ูมมีนษุยสมัพนัธทีด่กัีบชมุชน
3 จดัครทูาํหนาทีด่านธรุการใหโรงเรยีนโดยตรง
4 วางแผนอตัรากําลังและจดัสรรครใูหครบชัน้
5 ผูบรหิารมทีกัษะการบรหิารอยางมปีระสิทธภิาพ
6 ผูบริหารมีภาวะผูนําและเปนประชาธิปไตย
7 ผูบริหารมีการควบคุม กํากับ ติดตาม

การปฏิบัติงานของครู
8 สรางขวัญ กําลังใจ ใหแกครู ดวยวิธีการ

ที่หลากหลายอยางเปนธรรมและตอเนื่อง
9 มอบหมายงานตามความรู ความสามารถ

ความถนัดและความจําเปน
10 จัดฝกอบรมพัฒนาครูใหมีความรู ความ

สามารถ ดานการสอนทุกกลุมวิชา
11 ผูบริหารและครูตองมีคุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติงานเปนตัวอยางแกบุคคลอื่น
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

12 พัฒนาครูใหสามารถใชส่ือ ICT  หรือ
ส่ืออ่ืน ๆ ในการพัฒนานักเรียน

13 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทํางานรวมกันของครูโรงเรียนขนาดเล็ก

14 เปดโอกาสใหครูและชุมขนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษา

15 ครูและบุคลากร มีขวัญและกําลังใจที่ดี
 มีความรัก ศรัทธา สามัคคีและเสียสละ
อุทิศตนเพื่อสวนรวม

16 ครูและบุคลากร มีสวนรวมคิด รวมวาง
แผน รวมปฏิบัติ รวมประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงาน มีการชวยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน

17 เชิญผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน มาชวยสอน
ในโรงเรียน

18 ใหโรงเรียนมีสวนรวมในการสรรหา
บุคลากร

19 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โดยผูมีสวนเกี่ยวของ

20 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โดยเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

21 ชุมชนมีสวนรวมในการบรรจุแตงตั้ง และ
โยกยายผูบริหาร ครู และบุคลากร

22 พัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน
และนําผลการวิจัยมาพัฒนานักเรียน

21 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดสรร
โควตาการพิจารณาความดีความชอบใหกับ
โรงเรียนขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษ
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

22 ไมควรมีการโยกยายผูบริหารและครู
ในโรงเรียนขนาดเล็กบอยเกินไป
ดานเทคโนโลยี

1 สงเสริมใหครูนํานวัตกรรมมาใช
ในการเรียนการสอน

2 จัดหาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการ
สอนใหเพียงพอ

3 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการเรียนรูผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต

4 ใชการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน

5 จัดใหมีชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
เพ่ือใชในการสอนนักเรียน

6 จัดใหมีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ
ทันสมัย  ตอการศึกษาคนควา หาความรู

7 จัดหาส่ือการเรียนใหเพียงพอกับความจํา
เปน และความตองการของครู

8 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยี

9 จัดใหมีหองปฏิบัติการดานตาง ๆ
10 เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชส่ือเทคโนโลยี

ของโรงเรียน
11 สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาส่ือการเรียน

เพ่ือใชในโรงเรียน

12 จัดใหมีส่ือชวยสอน เชน ส่ือ CAI การเรียน
 การสอนผานดาวเทียมแบบเรียนดวยตน
เอง( RIT )แบบฝกทักษะ ใหเพียงพอ
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

กับจํานวนนักเรียน
13 สนับสนุนใหโรงเรียนมีชุดอุปกรณรับ

สัญญาณทางไกลผานดาวเทียม
เพ่ือใชในการเรียนการสอน

14 มีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 มีการระดมทุนจัดหาและพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยีหลายรูปแบบ เชน
ผาปาเพ่ือการศึกษา จัดงานชุมนุมศิษยเกา

16 มีการสงเสริม สนับสนุน นักเรียนใหมี
ความสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู

17 มีการสงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร
ใหมีความสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน

18 มีการใช ดูแล รักษา ซอมแซม ส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือใหมีสภาพใชงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

19 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการใช
เทคโนโลยี
ดานงาน

1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมจัดทํา
กับโรงเรียนใกลเคียงหรือโรงเรียนในกลุม

2 ใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นขอ
เสนอแนะในการจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษา

3 โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองนักเรียน
เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน

4 การจัดหลักสูตร ควรเนนเนื้อหลักและ
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

วิชาชีพรองลงมา
5 จัดการเรียนการสอนโดยเนนกลุมสาระ

หลักคือ คณิตศาสตร ภาษาไทย
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

6 ใหผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน

7 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

8 โรงเรียนจัดกิจกรรมดานดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม

9 โรงเรียนจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
10 เปดโอกาสใหสถานประกอบการ องคกร

ชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและประเมินผลงานของ
โรงเรียน

11 โรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานของนักเรียนทุกคน

12 จัดสอนซอมเสริมดูแลเอาใจใสนักเรียน
ที่มีปญหาในการเรียน

13 จัดการเรียนการสอนโดยใหโรงเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริงและนําไปใชในชีวิตประจําวัน

14 ใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและ
ความถนัด

15 มีการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน
ในชวงชั้นที่ 2 ข้ึนไป

16 จัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนมีคุณ
ธรรม จริยธรรมและรักทองถ่ิน
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

วัฒนธรรมประเพณีของตน
17 จัดการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรู

ไมแบงเปนชั้นเรียน
18 จัดตารางเรียนโดยใหมีความยืดหยุนและ

บูรณาการ
19 มีการสงเสริมใหพ่ีสอนนอง

เพ่ือนสอนเพื่อน
20 การจัดการเรียนการสอนเนนการเรียนเปน

รายบุคคล และกลุมยอยมากขึ้น
21 ใหบริการแนะแนวแกนักเรียน ผูปกครอง

ชุมชน
22 มีการสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนได

เรียนรูจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

23 สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอก โดยชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ

24 มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการจัดการเรียนรู

25 ครูนําผลการประเมินของนักเรียนมาปรับ
ปรุงพัฒนานักเรียน

26 สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  ลดภาระดานเอกสาร

27 สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวย
เหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน

28 มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

29 โรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดทําแฟมสะสม
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ความคิดเห็น
ที่ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ขอเสนอแนะ/
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม

ผลงานของนักเรียนทุกคน
30 ใชกระบวนการนิเทศภายในเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ระหวางครู
ในโรงเรียน

31 จัดใหมีการประชุมสัมมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กทุกป

32 ใหการชวยเหลือ ดูแล เอาใจใสเด็กพิการ
เรียนรวมทั้งดานการเรียนและ
การสงตอรักษา

33 ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

34 ทุกฝายมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริม
งานดานวิชาการของโรงเรียน



ภาคผนวก  ฉ

- ขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

         โรงเรียนขนาดเล็ก
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นายบรรทม เครือวัลย
2. นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

ผูใหสัมภาษณ ผูบริหารและครู   จํานวน 5 คน
1.  นายสาคร บุตรจันทร T11
2.  นายวานิตย ธานี T12
3.  นายไพบูลย สุตาชา T13
4.  นางวรพันธ ธานี T14
5.  นายปรีชา ธานี T15

---------------------------------------------------

1. ประเด็นดานโครงสราง
คาํถามที่ 1 ทานเห็นดวยกับคําวา โรงเรียน “จิ๋วแตแจว” หรือไม เพราะเหตุใด

--
คาํถามที่ 2 จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร

 โรงเรียนมี การปฏิบัติหนาที่ในงานตาง  ๆ จะทาํโดยไมยึดโครงสรางเปนเกณฑ

แตจะใชวิธีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนหลักในการทาํงาน มีอะไรก็จะชวยกันทาํไมมีการแยก

งานออกจากกันอยางเด็ดขาด  การดาํเนินงานตาง  ๆ  จะเปนไปในลักษณะ  “ยกทีมทาํ ”

เน้ืองานทีไ่ดสวนมากจะไดจากการประชมุยอยแบบนอกรอบ เชน การพดูคยุกนัในวงรับประทาน

อาหารรวมกนั   การพูดคุยปญหาใหกันฟงและชวยกันแก  ชวยกันทาํ  ฯลฯ

T24 การประสาน สงเสริม  และอํานวยการในการใหบริการทางการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนจะมีการสงเสริม  ประสานงานในลักษณะทุกคน “มีสวนรวม” การประสานงาน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน จะดําเนินงานรวมกันอยาง “โปรงใส ”ผานคณะกรรมการสถานศึกษา
ไปขอความรวมมือกับชุมชน และรวมกันสราง “ศรัทธา”ใหเกิดขึ้นกับองคกรกอน (โรงเรียน )
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T21 การบริหารงานจะใชหลัก “สรางศรัทธาใหเกิด” ทั้งในโรงเรียนและชุมชน แต
การสรางศรัทธาจะตองทําตอเนื่อง ( ผูใหขอมูลบอกวาการสรางศรัทธาใหเกิดตองใชเวลา
อยางนอย  3 ป ข้ึนไป ) หลักการบริหารจะใชหลักการรวมกันทํางานเปนทีม  รวมแกปญหา  และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในลักษณะไมเปนทางการ (  นอกรูปแบบ )จะไดผลดีกวาการดําเนิน
งานตามกฎระเบียบอยางเต็มรูปแบบและเปนทางการ

 ดานการประชาสัมพันธ เปนอยางไร
T21การประชาสัมพันธในเขตบริการ สวนมากจะผานไปทางคณะกรรมการสถาน

ศึกษาไปสูชุมชนโดยมีการประชาสัมพันธตามหอกระจายขาวทุกครั้ง  สวนการประชาสัมพันธสู
ภายนอกใชวิธีการปากตอปากตามสภาพจริง เพราะมีการมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมากกวา  156
คณะแลว

 การวางแผนและการทําแผนปฏิบัติการ ทําอยางไร
T24มีการวางแผนกอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ คือมีการวิเคราะห  swot  พบวา

โรงเรียนมีปจจัยภายนอกเขมแข็ง (ชุมชน ) และมีลักษณะสังคมแบบเอื้ออาทร มีการจัดทําแผน
ปฏิบัติการโดยจัดสรรงบประมาณตามหมวดคาใชจายตาง  ๆ  ที่กําหนดมา โดยใชฐานขอมูลเดิม
มาเปนเสนฐานในการจดัสรรงบประมาณ  แตเมือ่วเิคราะหแลวพบวางบประมาณทีล่งไปถงึตวันกัเรียน
เพ่ือซื้ออุปกรณเพ่ือการจัดการเรียน  การสอนยังไมเปนที่นาพอใจเพราะอยูในระดับนอยมาก
เมื่อเทียบกับงบประมาณในดานอื่น  ๆ  แตมีจุดเดนคือการใหบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน
ใชไดอยางเต็มที่

T21  มีการใชงบประมาณมีการจัดสรรตามหมวดคาใชจายที่กําหนด อยางเครงครัด
ครูในโรงเรียนทราบวาไดรับงบประมาณมากกวาเดิม (กอนป  45) และมีอํานาจในการใชมากกวา
เดิม (จัดซื้อ จัดหา จัดจาง) ไดสะดวกกวาเดิม และโรงเรียนก็มีความโปรงใสในการใชเงินเพราะ
ชุมชนมีสวนเขามารับรูการใชจายงบประมาณของโรงเรียน
คาํถามที่ 3 จุดออน/ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร

การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษาใชวิธีการนิเทศภายในแบบสับเปลี่ยน
กันนิเทศ เปนหลักในการนิเทศ ( มีการนิเทศซึ่งกันและกัน ) โดยมีรองรอย หลักฐานการนิเทศ
ภายในชัดเจน  แตยังอยากไดการนิเทศที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก

สรุปประเด็นดานโครงสราง
จดุเดนดานนีค้อื โรงเรยีนไดรับความชวยเหลอือยางดจีากชุมชนทีเ่ขมแขง็ วธิกีารดงึชุมชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนตองสรางศรัทธาใหเกิดกอน  โรงเรียนมีการ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนกอนทําแผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการแบงงานหลักออก
เปน  4  งานแตในทางปฏิบัติ ยังคงเปน  6  งานเหมือนเดิม  การจัดสรรงบประมาณครูทราบวา
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ไดมากกวากอนป  45  และมีการใชคลองตัวกวาแตเดิม แตงบประมาณลงไปถึงตัวเด็กนักเรียน
จริงๆ  ยังนอยอยู (เชนสื่อสูหองเรียน ) การนิเทศติดตามใชวิธีการนิเทศแบบสับเปลี่ยนกันนิเทศ

2. ประเด็นดานการบริหารคน
คาํถามที่ 4 สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร

 มีการจัดใหครูประจําช้ันอยางไร
T21 มีการจัดใหครูประจําช้ันเรียนเพราะมีครูครบชั้น (ตามกรอบจะมีครูเกินอยู  1 คน)

แตมีความรูสึกวาสอนไดไมเต็มที่ เพราะตองมาทํางานดานธุรการ  และงานธุรการก็มีเทากับ
โรงเรียนใหญ จึงอยากไดครูที่ทําหนาที่ดานธุรการ มาทํางานดานนี้โดยตรง  ครูจะไดทํางานดาน
การสอนไดเต็มที่ แตไมเห็นดวยกับวิธีการที่จะใหครูมาวิ่งรอก สอน 3  โรงเรียน เพราะไมเกิด
ประโยชนและคิดวาไมไดผลแนนอน…(ผูนําเสนอ เสนอวาเปนเพราะ ครูในโรงเรียนใชครูชวยสอน
ไมถูกทางใชไหม  เพราะ ใหเขาสอนแบบเหมาหมด …..ครูตอบวาเพราะนโยบายไมชัดเจนวาครู
ที่จางมาสอน 3   เดือน มีแนวทางใหปฏิบัติอยางไร )

T25 ยังอยากไดครูมาเพิ่ม เพราะยังขาดความชํานาญในบางสาระ ไมอยากใหคิดวา
โรงเรียนขนาดเล็กลงทุนไมคุมคา  อยากใหมองในแงความผูกพันที่มีมาชานานระหวางโรงเรียน
กับชุมชนมากกวามองในแงของความคุมคา

 ทานคิดวาทักษะการปฏิบัติงานของครูเปนอยางไร
T22 เช่ือวาทักษะในการจัดการเรียนการสอน ของครูเทาที่มีอยูเพียงพอ  แตอยากใหครู

ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช  ICT ที่นํามาใชในการเรียนการสอนได ผูบริหารมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานบริหารสูง เพราะเปนคนใจกวางยอมรับฟง ไมใชระบบเจานายมาบริหาร
คาํถามที่ 5 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาของทานคือ
เร่ืองใด เพราะอะไร

T22 การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร ดานอื่น ๆ เชนการฝกอบรมตาง  ๆ  ทาง
โรงเรียนจะใหการสนับสนุน  และใหโอกาสกับทุกคน
คาํถามที่ 6 กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร

 มีหลักการการมอบหมายงานอยางไร
T21ใชหลักการมอบหมายงานจะดูความถนัดแตละบุคคลเปนหลักในการมอบหมายงาน

แตการปฏิบัติจะชวยกันทํา
 การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร เชนการใหความดีความชอบ

T25ใชวิธีการพูดคุยกันกอนวาปนี้จะใหใครไดความดีความชอบเปนพิเศษ ซึ่งก็ไดผล
เพราะไมเคยเกิดความขัดแยง ถึงข้ันรุนแรง  การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร ดานอื่น ๆ
เชนการฝกอบรมตาง  ๆ  ทางโรงเรียนจะใหการสนับสนุน  และใหโอกาสกับทุกคน
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คาํถามที่ 7 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนของทาน
คือเร่ืองใด เพราะอะไร

T23 ผูบริหารเปนคนใจกวางยอมรับฟง ไมใชระบบเจานายมาบริหาร
สรุปประเด็นดานบริหารคน

มีครูครบชั้นและเกินกรอบอยู  1  คน  ครูอยากใหสังคมมองโรงเรียนขนนาดเล็กในมิติ
ของความผูกพันระหวางโรงเรียนกับชุมชนมาชานานมากวาในแงของความคุมคา  อยากไดครูเพ่ิม
ในบางสาระที่ยังสอนไมตรงความสามารถและมีครูธุรการแยกตางหาก(ครูผูสอนไมตองทําธุรการ)
ดานทักษะการปฏิบัติงานของครู  และผูบริหารมีเพียงพอที่พัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาได        
การมอบหมายงานจะดูความถนัดเปนหลัก และครูมีขวัญกําลังใจดี
คาํถามที่ 8 วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร

 นวัตกรรมที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน สวนมากใชกันอยางไร
T22 ในการจัดการเรียนการสอนสวนมากจะใชกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง เชน การทํา

กิจกรรมออมทรัพยของนักเรียนซึ่งเร่ิมจากครู  สูนักเรียน  จนเปนกองทุนสัจจะสูชุมชน การแบง
กลุมใหนักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน   หองน้ํา  การลงเวลามาโรงเรียนตามเวลาจริง ๆ
“การปฏิบัติจริงเหลานี้ ถือวาเปนนวัตกรรมในการเสริมสรางคุณลักษณะดานความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบใหกับนกัเรียนไดไหมครับ”  “คิดวามีสวนมากๆ เลยคะ” ครูผูถูกสัมภาษณ
2 ทานตอบพรอมกัน

 ดานการใชส่ือ   วัสดุ   อุปกรณ  เปนอยางไร
T21  มีคอมพิวเตอร  6 เครื่อง ใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน นักเรียนไดมีโอกาส

สัมผัสกับคอมพิวเตอรทุกคน โดยหมุนเวียนกันมาใชเครื่อง “ นักเรียนจะมีโอกาสไดสัมผัสมาก
กวานี้ครับ เพราะตอนนี้เรามีกองทุนผาปาอยูประมาณ  170,000 บาท คิดวานาจะซื้อมาเสริมได
อีก เกือบ  10  เครื่อง ครับ” ผูบริหารกลาวเสริม

 สภาพการใชเทคโนโลยี เปนอยางไร
T24 ยังนํามาใชไดนอยเนื่องจากคูสายยังไมมี  แตมีแนวโนมวานาจะไดในปงบประมาณ

2548   ผูสัมภาษณตั้งประเด็นวาสมมุติวามีคอมพิวเตอรเพ่ิมอีก  10  ตัว และมีคูสายสามารถตอ
Internet ได ทานจะมีวิธีบริหารจัดการอยางไร “ อยากใหตอเปนระบบ Lan เพ่ือจะไดสอนงาย
เพราะครูมีพ้ืนฐานที่สามารถสอนไดอยูแลว” ครูอีก 2 ทานอยากได  เทคโนโลยี ประเภท  VCD
มากกวาเพราะวาสามารถหา Soft  ware  ไดงายและมีความสะดวกในการใชมากกวา

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู
T22 ครูทุกคนมีผลงานดานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน  เพราะเริ่มจากผูบริหารไดสรางความ

ตระหนักเก่ียวกับครูมืออาชีพวาตองสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได  ครูไดกลาวเสริมวาที่จริงทํามา
นานแลวเพียงแตไมไดเขียนใหเปนระบบเทานั้น  เพราะไมทราบแนวทางในการเขียน แตเดี๋ยวนี้
เขาใจแลวและคิดวาเปนเรื่องที่นาทําไดไมยาก
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คาํถามที่ 9  ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โรงเรียนของทานคือเร่ืองใด เพราะอะไร

การพัฒนาครูเพ่ือทําวิจัยในชั้นเรียนเขาใจแลวและคิดวาเปนเรื่องที่นาทําไดไมยาก
สรุปประเด็นดานเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  จะใชวิธีปฏิบัติจริงผานกิจกรรมตาง ๆ
เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะดานความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ โรงเรียนยังไมมีคูสาย แต
นักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสกับคอมพิวเตอรทุกคน มีครูจํานวนมากกวาครึ่งที่ตองการเทคโนโลยี
ประเภท  VCD เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ดวยเหตุผลที่วาใชงาย และมี Soft ware มาก
ในปจจุบันนี้ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูทุกคน และครูบอกวาเปนเรื่องที่ไมยาก
3. ประเด็นภาระงานดานบริหาร (  เนนวิชาการและบริการ )

คาํถามที่ 10 โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใดบาง และผลที่ไดรับเปนอยางไร
 มีการดําเนินงานดานหลักสูตรอยางไร

T25มีการจัดทําหลักสูตรรวมกันหลายโรงเรียน โดยแยกเขียนตามกลุมสาระที่
รับผิดชอบแลวนํามาหลอมรวมกันเปนของโรงเรียนตนเอง มีการประชุมกอนนําไปใชเพ่ือปรับ
เพ่ิมเติมสาระตางๆ ตามความเหมาะสมแตละโรงเรียน แตการเพิ่มเติมเนื้อหา เชน การสอดแทรก
สาระทองถ่ินเขาไปยังทําไดนอย ทุกคนมีแผนการสอน แตไมแนใจวาจะดีหรือเปลา ( หัวเราะ )

 ดานกระบวนการเรียนรู
T25กระบวนการเรียนรูจะเนนไปที่กิจกรรมที่นักเรียนทําอยูเปนประจําทุกวัน และ

มีความเชื่อวานักเรียนจะซึมซับ เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคได  สวนการเรียนการสอนตามกลุม
สาระตาง  ๆ ก็ทําไปตามหลักสูตร

 ดานการประเมินผล
T23การประเมินผล จะดูจากความพึงพอใจของนักเรียนโดยสังเกตจากความสมัครใจ

ของนกัเรียนทีส่มคัรเขารวมกจิกรรม “แมแตกิจกรรมทาํความสะอาดหองน้าํเนีย่นะ” ผูสัมภาษณยํ้า
“คะเขาสมัครใจ เขาชอบคะ” ครูผูถูกสัมภาษณยืนยัน

 ดานการบริการวิชาการ หรือการแนะแนว สภาพการเปนอยางไร
T22 มีขอมูลเปนรายบุคคลสามารถติดตามและใหขอมูลนักเรียนไดทุกคน เพราะมี

การเยี่ยมบานนักเรียนแบบ 100 เปอรเซ็นต ไมมีนักเรียนออกกลางคัน นักเรียนอยากมาโรงเรียน
โดยครูใหเหตุผลวา นาจะมาจากการเสริมแรงในกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนใหนักเรียนทํา
คาํถามที่ 11 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใด เพราะอะไร

--



284

คาํถามที่ 12 ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
สรุปประเด็นดานบริหาร ( เนนวิชาการและบริหาร )

     โรงเรียนมีหลักสูตรเปนของตนเองโดยรวมกลุมกันทํา และมีการปรับสาระตาง ๆ
กอนนําไปใช กระบวนการเรียนรูใชกิจกรรมการปฏิบัติจริงเปนหลัก  วิธีการประเมินผลจะดูจาก
ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน นอกเหนือจากการประเมินผลตามหลักสูตร การ
แนะแนวมีการเยี่ยมบานนักเรียน  100  % และไมมีนักเรียนออกกลางคัน
คาํถามที่ 13 ทานคิดวาโรงเรียนมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารในระดับใด
โรงเรียนมีจุดเดน บุคลากรพรอมที่จะรองรับการกระจายอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ

T11  ครูไมมีหนี้สิน (ถึงข้ันเปนปญหา)
T12  มีระเบียบวินัยในการทํางานดี
T13  ชุมชนยอมรับในบุคลากรของโรงเรียน
T14  มีผลงานเชิงประจักษอยางตอเนื่อง

คาํถามที่ 14 ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียนในดานตางๆ
เบื้องตนอยางไร

T11  ผูบริหารสําคัญที่สุด  ตองมีภาวะผูนําดี  มีคุณธรรม  และตองมีความยุติธรรม
T12  ชุมชนตองยอมรับบุคลากรของโรงเรียน
T13  ครูตองสรางความศรัทธาใหชุมชนยอมรับ
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นายบรรทม เครือวัลย
2. นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

ผูใหสัมภาษณ ผูบริหารและครูจํานวน 5 คน
1. นายธนูศิลป โคตรมงคล T21
2. นางสมจิตต โสกัณทัต T22
3. นางสุธิดา สังขะทิพย T23
4. นางปราณี ไชยศรีสงคราม T24
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธา T25

---------------------------------------------------

คาํถามที่ 1 ทานเห็นดวยกับคําวา โรงเรียน “จิ๋วแตแจว” หรือไม เพราะเหตุใด
--

คาํถามที่ 2 จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร
 ครูอาจารยมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จดานการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ

และการงานอาชีพ วิชาศิลปะเคยเขาแขงขันระดับประเทศ (จาก 1 ใน 8) และงานประดิษฐ

ฝมือ มักไดรับรางวัลจากการแขงขันเปนประจาํ จนมีช่ือเสียงในระดับจังหวัด(เขต)

T21 การที่นักเรียนประสบผลสําเร็จในรายวิชา ศิลปะ และการงานอาชีพ  เพราะ
ความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

T22 มาลัยใบตอง เปนนวัตกรรมเด็ดๆของโรงเรียน มักจะไดรางวัลอยูเสมอ สวนใหญ
จะเนนไปทางการงานอาชีพและศิลปะ
คาํถามที่ 3 จุดออน/ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร

 ครูอาจารยมองวาปญหาที่สาํคัญของโรงเรียนคือ งบประมาณที่ยังมีอยูนอย

ไมเพียงพอตอการพัฒนาทั้งดานบุคลากรและสื่ออุปกรณ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

T21 ปญหาของโรงเรียนคือ งบประมาณยังมีอยูนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาบุคลากร
หรือการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสอนสอบ
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T21 การมีสวนรวมของชุมชนยังนอยอยู แมวาถาจะเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆแลว
ถือวามากกวาที่อ่ืนอยูมาก สวนใหญชุมชนจะชวยเหลือในดานกําลังกาย  กําลังใจมากกวา
คาํถามที่ 4 สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร

 แบงโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียนออกเปน 4 ดานหลัก คือ วิชาการ

งบประมาณ บรหิารงานบคุคลและบรหิารทัว่ไป โดยจดับคุลากรลงตามความถนดัและเหมาะสม

ตามความสมัครใจ โดยจัดคนลงเปนหลักตามงาน แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานก็ชวยเหลือกัน

รวมมือรวมแรงกัน ในลักษณะทาํกันเปนทีม
T25 การจัดบุคลากรตามโครงสรางงาน จะมีการประชุมสอบถามความสมัครใจกอน

แลวจัดลงตามโครงสรางงาน
T22 การทํางานเราจะชวยกัน รวมมือกัน ทํากันเปนทีม......T24 ขอรองกัน
T23 ทําดวยกัน ใครทําอะไรได ใครเกงทางไหนก็ชวยกัน
T25 จัดบุคคลลงรับผิดชอบเปน main หลักไวกอน พอตอนทําก็ชวยกัน

 มีการประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบ ถึงการดาํเนินงานและกิจกรรมตางๆของ

โรงเรยีนโดยการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา หรอืประกาศทางหอกระจายขาว และบางครัง้

กอ็าศยัการบอกขาวตอนออกเยีย่มบานนักเรียน ชุมชนใหความรวมมอืกบัทางโรงเรยีนดมีาก    

กจิกรรมตางๆชมุชนจะมสีวนรวมโดยตลอดและอยางใกลชิด ทาํใหชุมชนเห็นจริงถึงเร่ืองราว

และความกาวหนาตางๆของนักเรียนและโรงเรียน

T23 ชุมชนก็ใหความรวมมือดีมาก เขามาชวยกันพัฒนาโรงเรียน
T25 มีการประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบโดยการแจงในที่ประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาและอนุกรรมการอีกหลายคน
T25 อาหารกลางวันก็มีชาวบานเปลี่ยนเวรกันมาทําให ซอมแซมอาคารตางๆก็ได

ผูใหญบานมาชวย ชาวบานอยากไดนักการสักคนมาชวยดูแล
T22 บางทีก็แจงขาวสารทางหอกระจายขาวที่บานผูใหญบาน
T24 ครูเขาไปเยี่ยมบานนักเรียน ก็บอกกิจกรรมที่โรงเรียนทําใหผูปกครอง                 

ชาวบานทราบ
 มีการวางแผนการใชงบประมาณ โดยจัดทาํเปนแผนปฏิบัติการ จัดสรร

งบประมาณตามกลุมสาระและตัวบุคคลที่รับผิดชอบในแตละงาน โดยชุมชนรับทราบและ

เห็นชอบถึงการจัดสรรงบประมาณ แตชุมชนไมไดรวมคิดมากนัก มักเปนลักษณะทาํเสร็จแลว

บอกกลาวใหฟง งบประมาณสวนใหญใชจายเปนวัสดุในการเรียนการสอน

T21 การจัดสรรงบประมาณจะดูขอมูลพ้ืนฐาน กับคาสาธารณูปโภค แลวจัดสรรสวนใหญ
จะจัดซื้อวัสดุสอนสอบ งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรก็ยังมีไมเพียงพอ

T25 เมื่อมีการแจงงบประมาณ รายหัวมา เราก็สํารวจความตองการของครู อยากไดอะไร
แลวเขียนโครงการขึ้นมา สวนใหญใชในงานธุรการ วัสดุอุปกรณ การจัดแตงหองเรียน
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T23 ไมคอยพอใจเทาไหรในสวนของงบประมาณที่จัดลงถึงเด็กจริงๆคอนขางนอย
คาํถามที่ 5 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาของทานคือเร่ือง
ใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 6 กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร

 ผูบริหาร จะเปนคนที่คอยกระตุนใหครูเกิดความตื่นตัวในการทาํงาน มีการจัด

ใหสอนเวียนในช้ัน ป. 4-6 ตามความถนัดของบุคคล มีความยืดหยุนบาง ครูรูสึกวางานหนัก

เพราะตองสอนและทาํงานหลายอยางไปพรอมกัน (ธุรการ)  ตางกับโรงเรียนเอกชนหรือ

โรงเรียนขนาดใหญ อยากไดเจาหนาที่ที่มาทาํหนาที่ในสวนน้ีโดยเฉพาะ

T22 ผูบริหารจะเนนวิชาการ ดูผลงานเปนหลัก ผลการแขงขัน
T22 การทํางานของ ผอ.จะเปนลักษณะเชิงกระตุน มักจะกระตุนใหครูอาจารยตื่นตัว

อยูตลอดเวลา
T25 ครูสอนดวย ทั้งรับผิดชอบงานหลักอีก... “หนัก”…ไมเหมือนกับเอกชนที่เขามีคนทํา

โดยเฉพาะ โรงเรียนใหญก็เหมือนกันถาเขาทํางานอ่ืนดวยเขาก็ขอสอนนอยได... แตเราเต็มเหยียด
 ไมมีปญหาในเรื่องวินัย อยูกันเหมือนครอบครัวพี่นอง ถอยทีถอยอาศัย            

การปฏบิตังิานตางๆจะมคีนรบัผดิชอบหลกั คนอืน่จะคอยชวยเหลอืกนั  ความชอบไดในสดัสวน

เทาๆกัน ไมมีปญหา

T24 ความดีความชอบไดเทาๆกัน เปลี่ยนกันเอา
T23 เวียนกันเอา หรือบางทีขาดเม็ดเงินนิดหนอยจังหวัดก็ใหเพ่ิม ไมมีปญหา
T25 สอนแบบเวียนในชั้น ป.4,5,6 การจัดสอนจัดตามความถนัดของแตละบุคคล         

จัดรวมกัน ยืดหยุน
T21 การทํางานสวนใหญจะถามความสมัครใจกอน แลวพิจารณาตามความเหมาะสม

บางทีถาไมไดหรือไมครบ ก็จัดคนลงไปเลย
คาํถามที่ 7 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนของทาน
คือเร่ืองใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 8 วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร

T23 บุคลากรยังไมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากนัก ไมมีคนดูแลตองขอรองญาติๆกัน
มาดูให เวลาเครื่องมีปญหา
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 มคีอมพวิเตอรทีไ่ดรับบรจิาคจาก อบต. จาํนวน 6 เครือ่ง ใชในงานธรุการ 1 เครือ่ง

ใชในการเรียนการสอน 5 เครื่อง โดยสอน Paint และ Ms Word สามารถใชอินเตอรเน็ตได

1 เครื่อง ยังไมมีระบบเครือขาย และไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ี มีโครงการ

จะขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมจาก อบต.

 มีการทาํวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาที่สอน
T22 ผอ.บังคับ...T23 ก็ไมเชิงบังคับ เปนการกระตุนมากกวา

คาํถามที่ 9 ส่ิงทีท่านพงึพอใจมากทีสุ่ดในวธิกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาในโรงเรยีน
ของทานคือเร่ืองใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 10 โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใดบาง และผลที่ไดรับเปนอยางไร

 มีการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหครูในโรงเรียนไปประชุมอบรมจัดทาํเปน
หลักสูตรรวมกันทั้งโดยแยกตามกลุมสาระ จากนั้นโรงเรียนนํามาปรับบาง เพื่อใหสอดคลอง

กับโรงเรียนและทองถิ่น โดยเชิญชุมชนเขามารวมวางแผนกาํหนด เปาหมาย ความตองการ

T25 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูในโรงเรียนไปประชุมอบรมรวมกันทั้งเขต และ
มีการแยกกันเปนกลุมสาระ จัดทําเปนหลักสูตร โดยโรงเรียนนําไปปรับ เชิญชุมชนเขามารวม
วางแผนกําหนดเปาหมาย ความตองการ

 การนเิทศการปฏบิตังิาน เพือ่แกปญหาจะทาํแบบไมเปนทางการโดยประชมุกลุมยอย

ระหวางรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน และพิจารณาแกปญหาเปนกรณีไป

T23 การนิเทศสวนใหญจะประชุมกลุมยอย คุยกัน ตอนทานขาวกลางวัน มีปญหาอะไรก็
คุยกัน แกปญหากันไป

T25 ไมคอยมีหลักฐานในการแกปญหา
 มกีารวดัและประเมนิผลการจดัการศกึษาโดยเทยีบกบัเกณฑมาตรฐานของโรงเรยีน

โรงเรียนผานการประเมินจาก สมศ. ผลมีบุคลากรไมผานเกณฑ (ครูเกิน) และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน(NT)ต่าํ นอกน้ันอยูในเกณฑดี

T25 มีการวัดผลประเมินผล สรุป โดยเทียบตามเกณฑ ตามมาตรฐาน มีรายงานสรุปเปน
ภาพรวมของโรงเรียน เชน รายงานการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง

T23 ประเมินในรายวิชาของตนเอง
 มีการนาํชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนวิทยากร

ทองถิ่นและรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน ทาํใหชุมชนทราบความกาวหนาของโรงเรียน

และมีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของโรงเรียน
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T22 ชุมชนเขามาชวยสอน การประดิษฐดอกไม...ยางพารา...ปุยหมัก
T25 ชุมชนใหความรวมมือกับคณะครูอาจารยดี ชุมชนคอนขางเขมแข็ง เวลาไป

คายลูกเสือ กีฬา ชุมชนก็จะติดตามสอดสองใหความรวมมือ อยางตอนพานักเรียนไปแขงขัน
วาดภาพ...ส่ิงแวดลอม ของกระทรวงวิทยาศาสตร ก็เอาคณะกรรมการจากชุมชนไปดวย ชุมชนเขา
จะเห็นความกาวหนาของลูกหลานเขา ภาคภูมิใจในโรงเรียน ครูก็ไดไปศึกษาดูงานและ
ไดไป    เที่ยวดวย
คาํถามที่ 11 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 12 ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ใน
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติประสบผลสําเร็จ

 ผูบริหารที่มีลักษณะมุงงาน เนนผลงาน มีความเปนธรรม

 ครูมีความสามัคคี รักใครเกื้อกูล ชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน

 ชุมชนมีสวนรวมในการดาํเนินงานของโรงเรียน ชุมชนเขมแข็ง

คาํถามที่ 13 ทานคิดวาโรงเรียนมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารในระดับใด
 โรงเรียนมีศักยภาพที่ดีเน่ืองจาก ผูบริหารมุงผลงาน สรางแรงจูงใจที่ดี

บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี มีวินัย และชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนอยางใกลชิด และเห็นผลงานเชิงประจักษ(เห็นจริง)ของโรงเรียน

คาํถามที่ 14 ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียนในดานตางๆ      
เบื้องตนอยางไร

T21 ควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนา
 ครูอาจารยมองวาควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ และสงเสริมการจัดการศึกษา(วัสดุ อุปกรณ)

 ควรมีบุคลากรที่ทาํหนาที่ธุรการโดยเฉพาะ ครูจะไดปฏิบัติหนาที่ในการสอน
อยางเต็มที่และไมรับภาระหนักเกินไป

 อยากไดนักการภารโรงและครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง(คอมพิวเตอร,
สาขาวิชาหลักๆ)

ขอสังเกต ผูบริหารเขามาใหสัมภาษณในภายหลังจะเห็นวาเมื่อผูบริหารเขามาครูผูให
  สัมภาษณสวนใหญจะไมคอยพูดคุยเวลาใหสัมภาษณมากเหมือนตอนแรกๆ
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นายบรรทม เครือวัลย
2. นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

ผูใหสัมภาษณ ครูจํานวน 5 คน
1. นายชววรรธน ศรีจันทร T31
2. นายสุรพันธ อาจทวีกุล T32
3. นางสาวอุราพร ราตรี T33
4. นายกองหลา ตํารารัมย T34
5. นางพรชนก ศรจีันทร T35

---------------------------------------------------
คาํถามที่ 1 ทานเห็นดวยกับคําวา โรงเรียน “จิ๋วแตแจว”หรือไม เพราะเหตุใด

--
คาํถามที่ 2 จุดเดน/ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไร

 ครูอาจารยมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตัวอยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก และผูบริหารไดรับการประเมินในลําดับที่ 2(ตอนมาตรการที่ 3) รวมทั้ง

นักเรียนไมมีปญหาเรื่องพื้นฐานพฤติกรรม และวัฒนธรรม มีคุณธรรมไดรับการยกยองจาก

ชุมชนและบุคคลทั่วไป

T34 ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก
T34 นักเรียนที่นี่ดีมากๆ ไมเกเร เจอใครไหวหมด ผูปกครองชุมชนเขาดูแลดี

คาํถามที่ 3 จุดออน/ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดของโรงเรียน คืออะไร
 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากร และสื่อวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังออน

T34 บุคลากรนอย ครูไมครบชั้น
คาํถามที่ 4 สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร

 จัดโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียน โดยจัดบุคลากรลงตามความถนัดและ

ความเหมาะสม ตามความสมัครใจ โดยจัดคนลงเปนหลักตามงานใหสอดคลองสัมพันธกัน

เน่ืองจาก แตละคนมีหลายงาน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานก็ชวยเหลือกัน
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T34 การจัดคนลงตามโครงสรางงาน ก็ใหจับงานหลักๆไวกอน แตละคนหลายงาน เนื่อง
จากคนนอย สํารวจความสมัครใจ ดูตามความถนัด จัดตามนั้น วุฒิมีสวนแตก็ไมทั้งหมด

T33 ตองชวยเหลือกันทั้งหมดในการทํางานตางๆ
 มีการประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบ ถึงการดาํเนินงานและกิจกรรมตางๆของ

โรงเรียนโดยการประกาศผานทางผูใหญบานหรือทางหอกระจายขาว ชุมชนใหความรวมมือ

กับทางโรงเรียนดีมาก  แตลักษณะของชุมชนเปนหมูบานยากจน   การใหความชวยเหลอื

โรงเรียนในทางทุนทรัพยจึงคอนขางจาํกัด

T31 การประชาสัมพันธเรามีแบบประกาศ ไปประกาศที่บานผูใหญบาน
T34 ชุมชนที่นี่จะมีลักษณะอยางคือเขากับโรงเรียนไดดี ไปขอความชวยเหลือไดหมด

แทบทุกอยาง อาจจะเปนเพราะโรงเรียนเล็ก ชุมชนเขามาชวยเหลือดีมาก ดีกวาหลายๆหมูบาน
 มีการวางแผนการใชงบประมาณ  โดยประชุมจัดสรรตามที่จาํเปนเน่ืองจาก

งบประมาณคอนขางจาํกัด จึงไมเพียงพอ มติที่ประชุมนํามาจัดทาํเปนแผนปฏบิัติการ จัดสรร

งบประมาณตามกลุมสาระและภาระงาน โดยชุมชนไมมีสวนรับทราบมากนัก 
T35 เงินนอย…แตกอนก็นอยกวานี้แตทางโนน (นาจะเปน สปจ.เดิม: ผูสัมภาษณ) เขา

จัดสรรให เดี๋ยวนี้เงินลงโรงเรียน เราตองจัดสรรเอง ชุมชนก็ชวยเหลือในเรื่องนี้ไมไดมาก...เปน
หมูบานยากจน บางบานไมมีทีวีดู

T34 เมื่อเรารูวาไดงบประมาณมาเทาไหรก็จะมีการประชุม วางตามเกณฑที่เขาบังคับกอน
อยางชวยเหลือเด็กขาดแคลน แลวจัดตามโครงการที่จําเปน... มติที่ประชุมออกมาทําเปนแผน
ปฏิบัติการ เงินสวนใหญใชตามแผนแตก็ไมคอยพอ
คาํถามที่ 5 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาของทานคือเร่ือง
ใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 6 กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร

 ผูบริหาร(คนเกา) เปนคนรักความสะอาด ความเปนระเบียบ ทาํตนเปนตัวอยาง

(พาเฮด็พาทาํ)บคุลากรสวนใหญมขีวัญกาํลังใจทีด่ ีมรีะเบยีบวินัยในการปฏบิตัหินาที ่ชวยเหลอื

เกื้อกูลกัน ไมมีปญหาในเรื่องระเบียบวินัย การมอบงานจัดตามความถนัด ความสมัครใจ

และความจาํเปน การปฏิบตัิงานสวนใหญจะชวยเหลือกันทั้งหมด

T34 การใหความชอบ ตามเม็ดเงิน สวนใหญที่นี่ซีสูง ไดเกือบหมด อยางปนี้ไดหมดทุก
คนไมคอยเปนปญหาในเรื่องนี้

T34 เวลาสงครูไปอบรม ตามเขตจัดผูบริหารจะออกเงินโรงเรียนใหเปนคาอบรม.….พา
นักเรียนไปดูแหลงเรียนรูบาง พาครูไปเที่ยวบาง สวนใหญก็แถวๆนี้แหละ
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คาํถามที่ 7 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนของทาน
คือเร่ืองใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 8 วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร

 มีคอมพิวเตอรเครื่องเดียว และทีวี 1 เครื่อง ที่ไดรับบริจาคจากผาปา ใชในงาน

ธุรการและสื่อการสอนประเภทใบงานตางๆ  ไมสามารถใชอินเตอรเน็ตได เน่ืองจากยังไมมี

โทรศัพท 1 เครื่อง โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ(พอประมาณ)ในดานน้ี สามารถ

เปดสอนไดอยางไมมีปญหาถามีเครื่อง มีโครงการจะขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรจาก อบต.

จาํนวน 3 เครื่อง

T34 มีคอมพิวเตอรเครื่องเดียว ไดจากผาปาขายขาว ใชในงานธุรการ ไดคุยขอ Com
จาก อบต.ทานรับปาก 50:50 อยูวาจะไดสัก 3 เครื่อง ถาไดมาจะใชสอน word, paint, power
point พวกนี้ มีบุคลากรที่สอนไดแตไมมีเครื่อง Internet ก็ยังไมมี

T34 การศึกษาไมอยากใหพูดวา “คุมไมคุม” คนที่อยูหางไกลควรที่จะมีไดรับโอกาส
พัฒนาวิถีชีวิตนักเรียนเรียนรูไดเองอยูแลว แตโอกาสที่จะไดรับความรูจาก Internet ไมมี เด็กที่นี่
ขุดปูไดหุงขาวเปนตั้งแต ป.1-2 ในขณะที่เด็กในเมืองเลน Internet และไดรับโอกาสที่ดีกวา

 ไมมีการทาํวิจัยในชั้นเรียน
T34 การวิจัยในชั้นเรียน พยายามอยูแตยังไมไดทํา มีแผนการสอนทุกคน

คาํถามที ่9 ส่ิงทีท่านพงึพอใจมากทีสุ่ดในวธิกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาในโรงเรยีน
ของทานคือเร่ืองใด เพราะอะไร

--
คาํถามที่ 10 โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใดบาง และผลที่ไดรับเปนอยางไร

 มีการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหครูในโรงเรียนไปประชุมอบรมจัดทาํเปน
หลักสูตรรวมกันทั้งโดยแยกตามกลุมสาระ จากนั้นโรงเรียนนํามาปรับบาง เพื่อใหสอดคลอง

กบัโรงเรยีนและทองถิน่ แตชุมชนไมไดเขามามสีวนรวมในวางแผนกาํหนดเปาหมาย ความตองการ

T34 การจัดทําหลักสูตร ครูไปอบรมรวมกับอําเภอ แบงกลุมตามสาระ...จัดทําแลวนํามา
ใชในโรงเรียน หลักๆแลวเหมือนกัน มีปรับบางเล็กนอย ชุมชนไมไดมารวมทํา

 จัดการเรียนการสอนโดยใหครูประจาํชั้น มีการรวมชั้นในชั้น ป.3-ป.4 และ  

ป.5- ป.6 เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร

T34 จัดครูเขาสอนตามงาน ตามความสามารถ ความถนัด ความจําเปน คนหนึ่งสอน    
2 ช้ัน ไมรวมก็เหมือนรวมชั้น ก้ันหองครูคนเดียวสอนไปมา ส่ังงานเอา ใหดีกวานี้ก็คงยาก
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T34 ไมมีการเชิญภูมิปญญาทองถ่ินเขามาสอน แตพานักเรียนไปดูแหลงเรียนรูอยู...
แหลงเตาเผาโบราณ, งานหัตถกรรม, เครื่องเคลือบ

 มกีารวดัและประเมนิผลการจดัการศกึษาและโรงเรยีนผานการประเมนิจาก สมศ.   

ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียน(NT)ต่าํ นอกน้ันอยูในเกณฑดี

 ครู(T31) ประสานงานเปนประจาํกับผูใหญบาน จนทราบขอมูลของนักเรียน

ทุกคนเปนอยางดี รวมถึงขอมูลการคาดคะเนอัตราการศึกษาตอของนักเรียน

 ไมไดนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน แตจะนาํนักเรียน

ไปดูแหลงเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นบาง

คาํถามที่ 11 ส่ิงที่ทานพึงพอใจมากที่สุดในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดานใด เพราะอะไร
--

คาํถามที่ 12 ทานคิดวาส่ิงใดเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ใน
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติประสบผลสําเร็จ

 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความเปนธรรม
 ครูมีความเพียงพอ มีระเบียบวินัย และชวยเหลือกัน ตลอดจนมีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

 มีงบประมาณที่พอเพียงในการดาํเนินการจัดการศึกษา  รวมถึงมีสื่อวัสดุ
อุปกรณที่พรอมเพรียงและทันสมัย

 มีชุมชนเขมแข็ง  และชุมชนตองมีสวนรวมในการดาํเนินงานของโรงเรียน
และสามารถสนับสนุนสงเสริมการดาํเนินการของโรงเรียนได

คาํถามที่ 13 ทานคิดวาโรงเรียนมีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารในระดับใด
 โรงเรียนมีศักยภาพนอยเน่ืองจาก โรงเรียนยังขาดแคลนในเรื่องของสื่อ

อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรคอนขางมาก และแมวาจะมี

ชุมชนที่เขมแข็งและมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนอยางมาก แตก็มีขอจาํกัดในดานฐานะ

โดยรวมของชุมชนคอนขางยากจน

คาํถามที่ 14 ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียนในดานตางๆ เบื้อง
ตนอยางไร

 ครูอาจารยมองวาควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
ใชในการพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ และสงเสริมการจัดการศึกษา(วัสดุ อุปกรณ) โดย

เฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ควรมีบุคลากรที่ทาํหนาที่ธุรการโดยเฉพาะ ครูจะไดปฏิบัติหนาที่ในการสอน
อยางเต็มที่และไมรับภาระหนักเกินไป

 ควรมีครูครบทุกสาขาวิชา
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T34 โรงเรียนขนาดเล็กมีภาระงานเทากับโรงเรียนขนาดใหญ แตบุคลากรนอยกวามาก
อยากใหมีผูรับผิดชอบดานงานธุรการโดยตรง ครูจะไดสอนเต็มที่ อยางถามีหนังสือหัวแดงมา
(หนังสือดวนที่สุด: ผูสัมภาษณ) ครูก็ไมไดสอนแลวตองรีบไปทําหนังสือ มันมีผลกระทบกับเด็ก
ย่ิงคนหนึ่งรับผิดชอบ 2 ช้ัน 3 ช้ัน

T34 ไมอยากใหดึงครูจากโรงเรียนขนาดเล็กไปทํางานเขต...อําเภอ...จังหวัด อยางเลือก
ตั้งไปประชุมกรรมการหลายครั้งครูก็ไมไดสอน ไปอบรมก็เหมือนกัน ไปบอยๆเด็กก็เรียนไมทัน

T34 อยากใหมีครูครบสาขาวิชา...โดยเฉพาะวิชาที่สอนแทนไมได ดนตรี นาฏศิลปยังง้ี
ไมรูจะสอนยังไง ถามก็ไมรูจะไปถามใคร

T34 อยากไดทีวีดาวเทียม (โครงการการศึกษาผานดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล)
จะไดแบงเบาภาระครูในการสอน เวลาครูไมอยู

ขอสังเกต ผูใหขอมูลสวนใหญเปน T34 ในขณะที่ T32 นั่งเงียบไมพูดอะไรเลย
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่ โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นายสุเมธ  มัดธนู
2. นายปรีชา  ทาศิริ

ผูใหสัมภาษณ นักเรียน จํานวน 5 คน
1. เด็กหญิงนิลาวัลย  เสนาภักดี S11
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเพิ่ม S12
3. เด็กหญิงดวงพร  คําโสมศรี S13
4. เด็กชายวัชรินทร  แวนทอง S14
5. เด็กชายชลวิทย  ศรีรัตนพิทักษ S15

---------------------------------------------------
คาํถามที่ 1  นักเรียนเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  เปนโรงเรียน             
“ จิ๋วแตแจว”   เพราะเหตุใด

 นักเรียนเห็นดวยทุกคน
S12  ชุมชนชวยเหลือโรงเรียนเปนอยางดี
S13  ครูในโรงเรียนชวยเหลือกันทุกคน
S14  นักเรียนเปนเด็กดี

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของนักเรียน   คือ  อะไร
S14  ความสะอาดอาคารสถานที่   หองน้ํา
S12  มีหองสมุดที่มีความพรอมไวคนควาหาความรู
S11  ครูมีความสามัคคีกัน
S13  ครูสอนดี

คาํถามที่  3  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพนักเรียนควรมีสวนรวมมือและสงเสริมใน
การพัฒนาโรงเรียนอยางไร

S11,S12,S14  นักเรียนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียน

S15  นักเรียนขาดแคลนควรไดรับทุนการศึกษาและชุดนักเรียน
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S14  ครูและนักเรียนควรใหบริการแกชุมชน  เชน  ทําพานศรี   เสริฟน้ํา  รวมเดิน
รณรงคในวันสําคัญตางๆ

S12  นักเรียนแบงเวรรับผิดชอบการพูดเสียงตามสายหอกระจายขาว
คาํถามที่   4  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไร

S14  ครูควรประพฤติตัวเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียน  เชน  ไมดื่มสุราในโรงเรียน
S12,S13  ครูควรมีความรูความสามารถทุกคน
S11,S13  ครูควรมีความรักความสามัคคีกัน  ชวยเหลือการทํางานกันทุกอยาง
S15  ครูควรใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแทนการทําโทษดวยไมเรียว

คาํถามที่   5  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไร
S11,S15  นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดนักเรียนไดเรียนทุกคน
S12  โรงเรียนไมมีโทรศัพทไมสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนแหลงความรูได
S11  ควรจัดใหมีชุดประกอบการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใชในการเรียนการสอน

คาํถามที่   6  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานงานวิชาการอยางไร
   S12  มีการจัดการเรียนรูโดยวธิีโครงงานตั้งแตชวงชั้นที่  2   ข้ึนไป

S11,S12,S13,S14,S15   นักเรียนควรมีแฟมสะสมงานทุกคนและควรไดรับการ
ประเมินผลงานจากหลายฝาย  เชน      ครู    ผูปกครอง   เพ่ือนนักเรียน
S13,S12  ครูควรมีการแนะแนวการศึกษาตอใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
S15,S14  ครูควรจัดใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
S12  ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหาดานดานวิชาการเปนประจํา
S11  ครูควรจัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายหนาเสาธงเปนประจํา  เชน  กายบริหาร
ทาแมไมมวยไทย  การบริหารประกอบการรําพ้ืนเมือง

คาํถามที่   7  นักเรียนมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพอยางไร
S15  นักเรียนควรมาทําเวรแตเชา
S14  นักเรียนควรมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นายสุเมธ  มัดธนู
2. นายปรีชา  ทาศิริ

ผูใหสัมภาษณ นักเรียน จํานวน 5 คน
1. เด็กหญิงวรภา  วงษจันทร S21
2. เด็กหญิงสุวนัน  หามณี S22
3. เด็กชายลิขิต  วงษปอง S23
4. เด็กหญิงอรอุมา  ทรงครักษ S24
5. เด็กหญิงศุภรัตน  จันบัว S25

---------------------------------------------------
คาํถามที่ 1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานแหลงควาย  เปนโรงเรียน  “ จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

 นักเรียนเห็นดวยทุกคน
S2,S5  ชุมชน  ผูปกครอง  ครูใหความรวมมือกัน

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของนักเรียน   คือ  อะไร
S21,S22  ครูมีความรักและชวยเหลือการทํางาน
S23  ชุมนชนเขามาชวยเหลือโรงเรียนเปนประจํา

คาํถามที่  3  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพนักเรียนควรมีสวนรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
อยางไร
คาํถามที่   4  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไร

S24  ครูควรประพฤติตัวเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียน  เชน  ไมดื่มสุราในโรงเรียน
S21,S22  ครูควรมีความรูความสามารถทุกคน
S21,S22,S23  ครูควรมีความรักความสามัคคีกัน  ชวยเหลือการทํางานกันทุกอยาง

คาํถามที่   5   โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไร
S24,S25  โรงเรยีนควรจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ
S21,S25  โรงเรียนควรจัดใหมีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอในการคนควา
S23  ส่ือการเรียนการสอนยังมีนอยควรชวยกันผลิตสื่อใหพอใช
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คาํถามที่   6  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานงานวิชาการอยางไร
S21,S22,S23,S24,S25  นักเรียนควรมีแฟมสะสมงานทุกคนและควรไดรับการประเมิน
ผลงานจากหลายฝาย  เชน  ครู    ผูปกครอง   เพ่ือนนักเรียน
S21,S22  ครูควรมีการแนะแนวการศึกษาตอใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
S23,S24  ครูควรจัดใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
S25  ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหาดานดานวิชาการเปนประจํา

คาํถามที่   7  นักเรียนมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพอยางไร
S22,S25,S24  นักเรียนควรตั้งใจเรียน
S21  นักเรียนควรหารายไดชวยเหลือโรงเรียน เชน  ปลูกผัก  ทําปุยชีวภาพขาย
S23  นักเรียนควรรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นายสุเมธ  มัดธนู
2. นายปรีชา  ทาศิริ

ผูใหสัมภาษณ นักเรียน จํานวน 5 คน
1. เด็กชายสมพงษ  ขันประโคน S31
2. เด็กชายสัญญา  เชียนประโคน S32
3. เด็กชายนันทวุฒิ  จันประโคน S33
4. เด็กหญิงภัทสุดา  งามทรัพย S34
5. เด็กหญิงรัชนีกร  แกนอินทร S35

---------------------------------------------------
คาํถามที่ 1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานถนนนอย  เปนโรงเรียน  “ จิ๋วแตแจว”   
เพราะเหตุใด

 นักเรียนเห็นดวยทุกคน
S21  ความรวมมือของชุมชน
S24  ผูบริหารคนเกาพาทํา

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของนักเรียน   คือ  อะไร
S34,S35  ครูมีความรักและสามัคคีกัน
S31,S32  ครูสอนดี

คาํถามที่  3  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพนักเรียนควรมีสวนรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
อยางไร

S31,S35  นักเรียนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน
S32  ครูและนักเรียนควรใหบริการแกชุมชน  เชน  ทําพานศรี   เสริฟน้ํา  รวมเดิน
        รณรงคในวันสําคัญตางๆ
S34  นักเรียนแบงเวรรับผิดชอบการพูดเสียงตามสายหอกระจายขาว

คาํถามที่   4  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไร
S35  ครูควรประพฤติตัวเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียน  เชน  ไมดื่มสุราในโรงเรยีน
S33,S34  ครูควรมีความรูความสามารถทุกคน
S31  ครูควรมีความรักความสามัคคีกัน  ชวยเหลือการทํางานกัน
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คาํถามที่   5  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไร
S35  โรงเรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดเรียนรู
S31,S34 โรงเรียนควรมีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอแกการคนควา

คาํถามที่   6  โรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพ    ควรมีการบริหารงานดานงานวิชาการอยางไร
S31  มีการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานตั้งแตชวงชั้นที่  2   ข้ึนไป
S33  ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร  ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร
S34  นักเรียนควรมีแฟมสะสมงานทุกคนและควรไดรับการประเมินผลงานจากหลายฝาย
เชน   ครู    ผูปกครอง   เพ่ือนนักเรียน
S33  ครูควรมีการแนะแนวการศึกษาตอใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
S34  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนวิชาพลศึกษาในตอนบาย

วันศุกรทุกสัปดาห
S32  ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหาดานดานวิชาการเปนประจํา

คาํถามที่   7  นักเรียนมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนขนาดเล็กแตมีคุณภาพอยางไร
S35  นักเรียนทุกคนควรใหความรวมมือกับโรงเรียน
S31  ควรรักษาความสะอาดหองน้ํารวมกัน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่ โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นาอุษณีย  กรมเมือง
2. นายไพบูลย  เพ่ิมพูล

ผูใหสัมภาษณ ผูปกครอง จํานวน 5 คน
1. นางคําตัน  ครองยุทธ P11
2. นางสมพร  วรานัตถ P12
3. นางลาวัลย  หินทอง P13
4. นางอุทัย  ศิริป P14
5. นายดม  คันรจันทร P15

---------------------------------------------------
คาํถามที่   1  โรงเรียนขนาดเล็กและมีคุณภาพ  ควรมีดีอะไรบาง

P11  คณะครูดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด  ตั้งใจอบรมสั่งสอนใหเปนคนเกง คนดี        
มีกิริยาวาจาสุภาพ  มีสมุดบันทึกความดี  สงเสริมใหนักเรียนประหยัด  รูจักอดออม

P12  ผูบริหารใหความเอาใจใสโรงเรียน  มีความเสียสละ  มีความยุติธรรม
ใหความสําคัญกับหมูบานในเขตบริการทั้ง 2 หมูบานอยางเทาเทียมกัน

P13  ผูบริหารจะรวมประชุมกับชาวบานอยางสม่ําเสมอ  ไมวาจะเปนกลางวันหรือ
กลางคืน  ถาโรงเรียนมีงานเรงดวนก็จะเชิญชาวบานประชุมเปนครั้งคราว
คาํถามที ่  2  โรงเรยีนขนาดเลก็และมคีณุภาพ  ควรมกีารสํารวจนกัเรียนการเขาเรียนโรงเรยีนอยางไร

P11  โรงเรยีนจะตองทาํหนงัสือแจงใหผูปกครองทราบทกุคน ทกุป และไมมนีกัเรียนตกสาํรวจ
คาํถามที่   3  โรงเรียนขนาดเล็กและมีคุณภาพ
ถาม   การใหทุนการศึกษา  โรงเรียนพิจารณาอยางไร

- โรงเรยีนจดัทนุการศกึษาใหนกัเรียนทีเ่รียนดแีละมารยาทด ี โดยจดัสรรใหทัง้ 2 หมูบาน
ไดทุนเทาๆกัน
ถาม   คณะครูมีความขัดแยงกันหรือไม

- ไมมี  ครูทุกคนรักใครสามัคคี  รวมมือกันพัฒนาโรงเรียน  รักโรงเรียน ภาคภูมิใจ
ในโรงเรียน  ไมมีครูคนใดอยากยายไปอยูโรงเรียนอื่น
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ถาม   เทคโนโลยี  ส่ือการเรียน มีเพียงพอหรือไม
- มีไมเพียงพอ

ถาม   หองสมุดไดมาอยางไร
- ศิษยเกาและชาวบานชวยกันสราง  โดยคณะศิษยเกาจะนําวัสดุมาให

ถาม   มีการเรียน  กศน.หรือไม
- เรียน กศน.ที่วัดพระธาตุสวนตาล  บานชีทวน  อ.เข่ืองใน

ถาม   โรงเรียนมีการแนะแนวในการศึกษาตอหรือไม
- โรงเรียนจัดแนะแนวศึกษาตอทุกป  รวมทั้งการเรียน  กศน.ดวย

ถาม   แหลงเรียนรูมีอะไรบาง
- สวนเกษตร  ปาชุมชน  บริเวณ หมูบาน  แมน้ําชี
- อบต.ใหทุนทําปุยคอกอัดเม็ด ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ

ถาม   ครูตีนักเรียนหรือไม
- ไมตี  แตจะลงโทษดวยการใหทํางาน

ถาม   การติดตอขอรับเอกสารหลักฐานตางๆจากโรงเรียนสะดวกหรือไม
- สะดวกมาก  ครูทุกคนจะทําประวัตินักเรียนไวหมด

ถาม     นักเรียนหมูบานนี้ไปเรียนที่อ่ืนหรือไม
- ไมมี  นอกจากเรียนจบชั้นสูงสุดของที่นี่จึงไปเรียนที่อ่ืน

ถาม   นักเรียนที่อ่ืนยายมาเรียนที่นี่หรือไม
- มีนักเรียนโรงเรียนบานชีทวนยายมาเรียนที่นี่  เพราะผูปกครองเห็นวาครูเอาใจใส

และตั้งใจสอนดี  ลูกหลานอานหนังสือออกเขียนได
ถาม   เคยยืมสิ่งของของโรงเรียนหรือไม

- เมือ่กอนนีเ้คยยมืโตะ เกาอ้ีของโรงเรียน  แตเดีย๋วนีจ้ะยมืทางวดั  จงึไมไดยืมของโรงเรยีน
ถาม   มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนหรือไม

- ไดเขารวมกิจกรรมเขาคาย  โดยการหาปลาในแมน้ําชีมาทําอาหารใหครูและนักเรียน
ถาม  นักเรียนที่ขาดแคลน  โรงเรียนชวยเหลืออยางไร

-   โรงเรียนใหทุนการศึกษา   และจัดอาหารเชาและกลางวันให
ถาม  โรงเรียนเคยนํานักเรียนไปศึกษาเรียนรูกับภูมิปญญาชาวบานหรือไม

- ไมเคย  แตจะเชิญภูมิปญญาชาวบานมาสอนที่โรงเรียน เชน การทําพานบายศรี
ถาม  ทราบขาวการเปลี่ยนหลักสูตรหรือไม

- ทราบจากครูที่แนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรใหม
ถาม   ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรหรือไม

- ครูสอบถามความคิดเห็น   ช้ีแจงผูปกครองอยางนอยเดือนละครั้ง
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ถาม   เคยดูแลสมุดจดงาน  การบานของลูกหรือไม
- เคยดูทุกครั้ง  บางทีโรงเรียนใหผูปกครองบันทึก  เซ็นชื่อกํากับ  มีแฟมประจําตัว

ลูกหอบกลับบานใหผูปกครองประเมิน
ถาม   นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6  เรียนตอทุกคนหรือไม

- เรียนตอม.1 ทุกคน  เพราะทางโรงเรียนไดแนะแนวใหทางเลือกมากมาย
ถาม   โรงเรียนไดรับการประเมินหรือไม

- โรงเรียนไดรับการประเมินภายนอกแลว  โรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอดวยความรวมมือของชุมชน  ซึ่งทุกคนถือเปนหนาที่ที่จะตองชวยเหลือ
โรงเรียน ถึงแมโรงเรียนจะไมเรียกรองอะไร  แตชุมชนก็เต็มใจใหความรวมมือ
ถาม   ตองการอะไรบาง

- ตองการใหโรงเรยีนเปดสอนชัน้ ม.1- ม.6  ลูกหลานจะไมตองเดนิทางไปเรยีนหนงัสือ
ไกลบาน

- สนามกีฬา
- เครื่องดนตรีไทย
- ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทยีม

......................................................
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นาอุษณีย  กรมเมือง
2. นายไพบูลย  เพ่ิมพูล

ผูใหสัมภาษณ ผูปกครอง จํานวน 5 คน
1. นายพุก  เซียนศรีออน P21
2. นางอรทัย  จันทรวงศ P22
3. นางบัวบาน  สรรพชาง P23
4. นางปยพร  สิงหสุข P24
5. นายสมบรูณ  ปูสา P25

---------------------------------------------------
ถาม   ชุมชนสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานอยางไร

- รวมกิจกรรมของโรงเรียนทุกอยางที่ทางโรงเรียนขอความรวมมือ
- สงเสริมใหกําลังใจ  เอาใจใสดูแลการเรียนของลูก  ตรวจดูผลการเรียนของลูก

อยางสม่ําเสมอ ชวยแนะนําการบาน พาอานหนังสือ  ส่ังสอนใหเปนคนมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ
ตอหนาที่ทั้งการเรียนและการทํางาน

- ชวยโรงเรยีนจดัทาํอาหารกลางวนั โดยจดัเปนกลุมแมบาน กลุมละ 5 คนรวมทัง้หมด 16 กลุม
หมุนเวียนกันมาทําอาหารกลางวัน ซึ่งทางโรงเรียนเก็บเงินคนละ 4 บาท ตอคนตอวัน อาหารที่ทํา
ในแตละวันจะถามนักเรียนกอนวาอยากจะทานอะไร(นักเรียนนําขาวมาจากบาน)
ถาม  มีความพึงพอใจ ประทับใจโรงเรียนในดานใดบาง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
- ชนะการประกวดหลายกิจกรรม
- นักเรียนมีวินัย  กิริยามารยาทเรียบรอย
- นกัเรียนมสุีขภาพสมบรูณ  รางกายแขง็แรง ครทูกุคนเอาใจใสดแูลสุขภาพของนกัเรียน

อยางสม่ําเสมอ  ใหนักเรียนดื่มนมทุกวัน
- โรงเรียนสงเสริมการประหยัด อดออม จัดตั้งออมทรัพยใหนักเรียน ป.1-ป.3 ทุกคน

นําเงินมาฝากทุกวัน เมื่อจบช้ัน ป.3 นักเรียนมีเงินเปนทุนการศึกษา
ถาม   เขาใจโครงสรางการบริหารของโรงเรียนหรือไม

- ไมเขาใจ  ไมไดเขาไปกาวกาย  รูแตวาเมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไมอยู  จะมอบหนาที่
ใหครูคนอื่นทําแทน
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ถาม   โรงเรียนมีเทคโนโลยีอะไรบาง
- มีคอมพิวเตอร  ซึ่งไดจาการจัดซื้อดวยเงินทอดผาปาสามัคคี  แตมีจํานวนไมพอกับ

จํานวนนักเรียน
ถาม   โรงเรียนเกณฑเด็กเขาเรียนอยางไร

-    โรงเรยีนจะสงหนงัสือแจงใหผูปกครองทราบทกุป  พรอมกบัประกาศทางหอกระจายขาว
ถาม   มีนักเรียนออกกลางคันหรือไม

- ไมมี
ถาม   มีนักเรียนพิการ เรียนรวมหรือไม

-    ม ี1 คน  ในระดับอนุบาล  แตไมไดพิการมาแตกําเนิด  พิการจากการเจ็บปวยแลว
ผาตัดถาม   มีนักเรียนขาดแคลนหรือไม

- มี  แตไมมาก  ทางชุมชนไดชวยเหลือกันเปนครั้งคราว  สําหรับคนที่ยากจนจริงๆ
อยากใหทางรัฐไดชวยเหลือ  โดยเฉพาะคาเคร่ืองเขียนแบบเรียน
ถาม   ชุมชนมี กศน.หรือไม

- ไมมี  จึงอยากใหเอา กศน.ลงที่ชุมชน  คนที่ไมมีโอกาสจะไดเรียน
ถาม    ไดรับความสะดวกจากการบริการของทางโรงเรียนหรือไม

- ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการจากทางโรงเรียน  แตไมทราบหนาที่ของครู
แตละคนวาทําอะไรบาง  ถารูจะทําใหติดตอสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน
ถาม   ดานอาคารสถานที่  ใครเปนคนรับผิดชอบ

- โรงเรียนไมมีภารโรง คณะครูชวยกันจางคนขางโรงเรียนมาชวยดูแลเปดปดหองเรียน
ชุมชนตองการภารโรง  เพ่ือจะไดดูแลสถานที่ใหเต็มที่
ถาม   อยากเสนอแนะกรรมการสถานศึกษาอยางไร

- อยากใหกรรมการสถานศึกษาทุกคนมารวมกิจกรรม  เพราะบางคนมาอยางสม่ําเสมอ
บางคนมาบางไมมาบาง  คนทีไ่มมาอยากใหช้ีแจงตอคณะวา ทีม่าไมไดเพราะเหตใุด  และอยากทราบหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาแตละคนวาทําหนาที่อะไรบาง
ถาม   คณะครูรวมประชุมกับชาวบานหรือไม

- ถารูลวงหนา  คณะครูจะรวมประชุมทุกครั้ง  การขอความรวมมือจากชุมชน
ทางโรงเรียนจะทําหนังสือเชิญประชุม  ส่ิงที่ทางโรงเรียนขอความรวมมือสวนมาก  คือการทําผาปา
หาเงินพัฒนาโรงเรียน  การขอหนอไมเพ่ือมาจัดกิจกรรมการเรียน การสอน  การบริจาคทุกครั้ง
เมื่อบริจาคแลวทางโรงเรียนจะประกาศขอบคุณ     ทางเครื่องกระจายเสียง
ถาม   ส่ิงที่ทางชุมชนไดบริจาคใหโรงเรียนแลวมีอะไรบาง

- ดินถมสนาม
- พัดลม
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- คอมพิวเตอร
- คอกเปดคอกไก
- ตอเติมโรงอาหาร

ถาม   ทราบการใชจายเงินของโรงเรียนหรือไม
- ไมทราบ  เพราะมีคณะกรรมการดําเนินงานอยูแลว  และเช่ือในความโปรงใสของ

คณะครูและกรรมการ
ถาม    ทราบวาโรงเรียนไดรับการประเมินภายนอกหรือไม

- ทราบ  มีผูปกครองบางคนมาใหขอมูล
ถาม   เคยประเมินผลงานของลูกหรือไม

- ไมเคยประเมิน  แตไดดูการบานและผลงานของลูกที่ครูตรวจทุกครั้ง
ถาม   อยากมีสวนรวมในการประเมินโรงเรียนหรือไม

- อยากมีสวนรวมในการประเมินโรงเรียนทุกครั้ง
ถาม   พึงพอใจในการบริหารโรงเรียนดานใดมากที่สุด

-   ดานการเรียนการสอน คุณภาพของนักเรียน
- ความรวมมือกับชุมชน

ถาม   ถาจะใหดีกวานี้  ตองการใหโรงเรียนทําอยางไร
- อยากใหรักษาคุณภาพเชนนี้ใหยืนยาวตอไป

ถาม   ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายงานใหครูเหมาะสมกับความสามารถหรือไม
-  เหมาะสม    โดยเฉพาะครูสอนอนุบาลเหมาะสมอยางย่ิง

ถาม  ตองการอะไรบาง
- งบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติมใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  เพ่ือลดภาระ

คาใชจายคนละ 4 บาทตอคนตอวัน  และใชเปนคาจางคนทําอาหารกลางวัน  เพราะแมบาน
มีภาระในการทํางาน เชน ทํานา  ปลูกถ่ัวเหลือง

- ตองการคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน   เพ่ือจะไดเรียนอยางทั่วถึง
- อยากใหโรงเรียนเปดชั้น ม.1- ม.3  เพราะลูกไมตองเดินทางไปโรงเรียนไกลบาน

เกรงอันตรายในการเดินทาง
- อยากใหเปด กศน.
- ตองการภารโรง
- อยากใหรัฐชวยเหลอืในเรือ่งเครือ่งเขียนแบบเรยีน  เพราะผูปกครองบางคนยากจนจรงิๆ

ลําพังการหาอาหารใสปากทองก็ลําบากอยูแลว
- อยากทราบโครงสรางการบรหิารโรงเรยีน  จะไดรูหนาทีข่องครแูตละคน เพ่ือตดิตองาน

สะดวกยิ่งข้ึน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นาอุษณีย  กรมเมือง
2. นายไพบูลย  เพ่ิมพูล

ผูใหสัมภาษณ ผูปกครอง จํานวน 5 คน
1. นายพุก  เซียนศรีออน P31
2. นายสังข  แฮะประโคน P22
3. นางสเงิบ  เปลี่ยนประโคน P23
4. นางหนูเรียบ  ยันประโคน P24
5. นางนาร ี แฮะประโคน P25

---------------------------------------------------
ถาม    โรงเรียนเชิญประชุมอยางไร

- ทําหนังสือเชิญประชุม  โดยฝากไปกับนักเรียน  สวนผูปกครองที่ไมมีลูกมาโรงเรียน
จะฝากกับนักเรียนที่อยูบานใกลเคียง
ถาม    สงเสริมการศึกษาของลูกอยางไร

- ชวยแนะนําการบาน  และตรวจการบาน
- ติดตามการเรียนของลูก
- สนับสนุนจัดหาอุปกรณกีฬา
- ดูแลความประพฤติใหมีวินัย  มีกิริยาสุภาพ และใหรับผิดชอบ
- จัดหาวัสดุฝกในการเรียนเปนครั้งคราว
- จัดซื้อแบบเรียน  สมุดดินสอใหตามความจําเปน
- นอกจากผูปกครองแลวยังมีมูลนิธิไดมาแจกเสื้อผาและทุนการศึกษาใหแกนักเรียน

ขาดแคลน  โดยโรงเรียนเปนคนคัดเลือก
ถาม   พึงพอใจโรงเรียนในดานใดบาง

- คุณภาพการศึกษาพอใชได
- ลูกหลานไดเรียนใกลบาน
- ครูเอาใจใสและดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง  ถึงแมครูบางคนจะสอน 2 ช้ัน

ถาม    โรงเรียนสํารวจนักเรียนเขาเรียนอยางไร
- โรงเรียนใหผูปกครองนําทะเบียนบานไปแจงเปนปๆไป
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ถาม    มีนักเรียนตกสํารวจหรือไม
- ไมมีนักเรียนตกสํารวจหรือออกกลางคัน  นักเรียนขยันมาโรงเรียน  แมผูปกครอง

บางคนจะไปทํางานรับจางในตางจังหวัดก็ฝากลูกหลานไวกับญาติหรือเพ่ือนบาน
นอกจากลูกเล็กๆ  จึงนําไปดวย

ถาม    มีนักเรียนพิการเขาเรียนรวมหรือไม
- ไมมี  แตมีนักเรียนที่สุขภาพไมสมบูรณมาเรียนรวม  แตครูก็เอาใจใสดูแลอยางดี

ถาม    มีนักเรียนยากจนขาดแคลนหรือไม
- มีนักเรียนยากจน  โรงเรียนไดคัดเลือกใหไดรับทุนจากรัฐ ทุนละ 2,000 บาท  แตก็

ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ถาม   โรงเรียนมีหองธุรการ  ใหความสะดวกในการติดตอหรือไม

- เมื่อมาติดตอที่โรงเรียน  สวนมากครูประจําช้ันจะจัดการให  ไดรับความสะดวกและ
รวดเร็ว  บางครั้งผูบริหารดรงเรียนจําจัดการให  โดยเฉพาะดานสุขภาพ
ถาม    มีเรียน  กศน.หรือไม

-    มีเรียนกศน.ที่บานกรวด   ไดทราบขาวการเรียน กศน.จากผูใหญบานและคนสง
หนังสือพิมพประจํา    หมูบาน
ถาม    ชุมชนชวยโรงเรียนดานใดบาง

- ชวยพัฒนาโรงเรียน
- ทําสนามกีฬา
- ดูแลปาไมรอบๆโรงเรียน
- บริจาคเงินพัฒนาโรงเรียน

ถาม   โรงเรียนใหบริการชุมชนดานใดบาง
- ใหยืมโตะ  เกาอ้ี  โดยยืมจากครูหรือภารโรง  สวนคาบริการแลวแตจะให  โรงเรียน

ไมไดเรียกรอง
- ใชสนามกีฬาโรงเรียนแขงขันกีฬาเยาวชน

ถาม    พอใจในสภาพของอาคารสถานที่เพียงใด
- ไมคอยพอใจ  เพราะอาคารเกา  ตองการอาคารหลังใหม และหองน้ําหองสวมใหม

ถาม    กรรมการสถานศึกษาเคยเลาเร่ืองการประชุมใหฟงหรือไม
- เคยเลาใหฟงทุกครั้งที่มีการประชุม  เชนการจัดงานวันเด็ก  วันแม  การแขงกีฬา

ถาม    โรงเรียนมีเทคโนโลยีอะไรบาง
- มีคอมพิวเตอรเครื่องเดียวที่ครูใชพิมพงาน  นักเรียนไมคอยไดเรียน

ถาม   ครูในโรงเรียนสามัคคีกันดีหรือไม
- ครูทุกคนรักใคร  รวมมือกันดวยดี  มีความสามัคคี และทุกคนตั้งใจสอน
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ถาม    รูเร่ืองหลักสูตรใหมหรือไม
- รูวาลูกเรียนหลักสูตรใหม  แตไมรูรายละเอียด  การเรียนการสอนครูพาไปทัศนศึกษา

เปนครั้งคราว
- เคยไดยินคําวาปฏิรูปการศึกษา  แตไมเขาใจ  ไมไดสังเกตการสอนของครู  แตเคยดู

แฟมผลงานของลูก
ถาม    เคยมีสวนรวมในการประเมินโรงเรียนหรือไม

-    ไมเคยประเมินโรงเรียน   จึงอยากมีสวนรวมในการประเมิน
ถาม   พึงพอใจโรงเรียนในดานใดบาง

- ครูดี  เอาใจใสนักเรียน
- คุณภาพนักเรียนใชได  นาพอใจ
- โรงเรียนเกงดานกีฬา
- นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย  มีวินัย
- ส่ิงแวดลอมสวยงาม รอบๆโรงเรียนมีปาไม   มีหนองน้ําขนาดใหญมาก
- ผูบริหาร  คณะกรรมการเปนธรรมและโปรงใส

ถาม    ตองการอะไรบาง
- อาคารเรียนหลังใหม  รวมทั้งหองน้ําหองสวม
- อาคารอเนกประสงค
- ร้ัวรอบบริเวณโรงเรียน
- คอมพิวเตอร
- งบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติมใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน   และสวนหนึ่ง

สําหรับจางแมครัวมาทําอาหาร
- ทุนการศึกษา
- น้ําดื่ม น้ําใช  เพราะบอน้ําใกลโรงเรียนมีตะกอนขุนมาก  น้ําใชไมได
- หอกระจายขาวทั้งของโรงเรียนและชุมชน

........................................................................
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่ โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นายบพิตร  มีหนองหวา
2. นายจิรวัฒน  สวางวงศ

ผูใหสัมภาษณ กรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน
1. นายสงา  โทนไทย C11
2. นายชาย  บุญปรอง C12
3. นายแกว  หมื่นสุข C13
4. นายดําเก่ิง  โกศลจิต C14
5. นายเดนชัย  แสงคํา C15

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน เปนโรงเรียน “จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

-  พอใจ เปนโรงเรียนเล็กแตมีศักยภาพที่สามารถทําใหคนมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนได
กรรมการสถานศึกษาไมเคยคิดวาคนจะมาดูงานถึง 156 คณะ ถือวาประสบความสําเร็จ

-  มีความศรัทธาในโรงเรียน โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนและครู
-  เพราะความรวมมือของชุมชน
-  เดิมคิดวา “โรงเรียนของครู” เปลี่ยนความคิดเปน “โรงเรียนของเรา”โรงเรยีน

ของชุมชน ครูมาชั่วครั้งช่ัวคราวก็ยายไป
-  เปนโรงเรียนเล็กมาโดยตลอด

คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร
-   ดานการเรียนการสอน ครูดี นักเรียนเกงครูตั้งใจสอน นักเรียนชนะเลิศ

การประกวดกิจกรรม
-   ความรวมมือของโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนใหความสําคัญกับโรงเรียน
-   ครูกับชุมชนประสานงานกันดี มีการประชุมปรึกษาหารือ โรงเรียนเขารวม

ประชุมกับชาวบานทุกเดือน โรงเรียนเชิญชาวบานรวมประชุมเมื่อมีงานสําคัญ
-   ครูมีความเปนกันเองกับชาวบาน
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-   ครูที่โรงเรียนมีความใกลชิดกับชาวบานทุกคนครูที่ยายมาตองเขาหาแนะนําตัว
กับชาวบานในชุมชน เมื่อเกิดความใกลชิดสนิทสนมการทํางานรวมกันจะดีข้ึน

-   สภาพแวดลอม ดานอาคารสถานที่สวนมากมาจากชุมชน เดิมชาวบานหาไมเตรียมให
วัด แตปรับมาทําหองสมุดใหโรงเรียน การทําผาปามาโรงเรียน คือจุดเปลี่ยนทัศนคติชาวบานใน
การรวมมือกับโรงเรียน

-   ความผกูพันของชาวบานกบัโรงเรยีนมมีาก ลูกศษิยและศิษยเกาบรจิาคใหการสนบัสนนุ
ทัง้ทางดานวสัดแุละแรงงานใหกับโรงเรยีนมาโดยตลอด เงินบรจิาคเฉล่ียปละประมาณ 170,000 บาท
วันเด็กแตละปมีเงินบริจาคสมทบปละ 7,000 - 8,000บาท

คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารองคการ(โครงสราง)อยางไรบาง
- การจัดระบบองคกร  มีความเปนหมวดหมู การบริหารงานครบถวน  ครูมีระดับอายุ

เฉล่ียใกลเคียงกัน ภารโรงดี 
- ประสาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยการในการใหบริการการศึกษาในโรงเรียน
- การบริหารทั่วไป
- การประชาสัมพันธ  มีหลายรูปแบบเกิดความสัมพันธกันระหวางบาน    วัด โรงเรียน
- การวางแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร  โรงเรยีนแจงใหกรรมการสถานศกึษารบัทราบ

เร่ืองหลักสูตรและงบประมาณ
- งบประมาณ  มีความโปรงใส ธนาคารอยูในหมูบานครูไมเก่ียวของกับเงินบรจิาค

ชาวบานชวยกนัเกบ็ ชุมชนมสีวนรวมในการหางบประมาณจากผาปามาสนบัสนนุโรงเรยีนมาโดยตลอด
นอกจากนั้นยังมีการบริจาครายยอยเชน วันเด็ก

- การประกนัคณุภาพ ผลจากการประเมนิของ สมศ.นกัเรียน พอใจคณุภาพของนักเรียน
มีสัมมาคารวะ คุณธรรมความซื่อสัตย ดานครู พอใจทุกคน ไมอยากใหยาย  ผูบริหารโรงเรียนมี
ความเปนผูนํา

- การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประสบความสําเร็จ
มาจากความรวมมอืของครูทุกคนและชุมชน

- ดานงบประมาณ  มคีวามโปรงใส ใหชาวบานเปนคณะกรรมการจดัการเรือ่งเงินทกุเร่ือง

คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
- การวางแผนอตัรากําลัง  มกีารมอบหมายงานเหมาะสมกบัจาํนวนบคุลากรในโรงเรยีน

คร ู7 คน ภารโรง 1 คน และครใูหญ 1 คน ครตูอนนีเ้พียงพอ แตอนาคตถาครไูมครบชัน้จะมปีญหา
- การบรรจุแตงตั้ง  ครูประจําช้ันเหมาะสมทุกคนทุกช้ัน
- วินัย  เช่ือและมั่นใจวาครูในโรงเรียนทุกคนเปน คนดีไมมีการทะเลาะเบาะแวงกัน



312

เคยมีครูกินเหลาเมาชาวบานไมยอมรับขอใหยายภายใน 24 ช่ัวโมง
- ทกัษะการปฏบิตังิาน  ครทูกุคนมคีวามสามารถในการทาํงานด ีเทากันทกุคน มีความ

รับผิดชอบดีมาก เชน ออมทรัพยในโรงเรียนนักเรียนมีเงินฝากรวมกัน  300,000 บาท
- การมอบหมายงาน  เหมาะสมผูปกครองพอใจครูประจําช้ันทุกคนที่สอนในโรงเรียน
- การสรางขวญั/กําลังใจของครแูละบคุลากร มรีะบบการสรางขวญั กําลังใจใหกับครูดี

ไมมีปญหาครูไมถูกกัน หรือการผิดใจกัน หรือมีปญหาเวลาพิจารณาความดีความชอบประจําป
ครมูคีวามสขุในการทาํงานท่ีโรงเรยีน สนทิสนมเปนกนัเองกบันกัเรียนทกุคน ครมูาสอนทีโ่รงเรยีนนี้
ไมอยากยาย

-    ครูใหความสําคัญกับชุมชน ชุมชนมีความภูมิใจ
-     กรรมการศกึษาทกุคนมคีวามภมูใิจทีไ่ดรับการคดัเลอืกเปนกรรมการสถานศึกษา

และพอใจที่ครูใหความสําคัญ กรรมการสถานศึกษาไมมีการรับสมัครแตชาวบานคัดเลือกกันเอง
โดยดูที่ ความเสียสละ

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
ชุมชนอยากมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

-     นวัตกรรม
-     ส่ือ วัสดุ อุปกรณ
-     เทคโนโลยี
-     วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู

ยังไมมีความพอใจในทุกดาน อยากไดคอมพิวเตอรเพ่ิมและสื่อเทคโนโลยเีพ่ิมทุกดาน

คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
- หลักสูตร ยังไมเดนดานศลิปะทองถ่ิน ดนตรพ้ืีนเมอืง(พิณ,แคน,กลองยาว )

ภูมิปญญาชาวบานดานนี้ยังไมมี
- กระบวนการเรียนรู  มีชาวบานมาชวยเปนวิทยากรภายนอก ภูมิปญญาทองถ่ิน

ทางดานชางกอสราง ชางตัดผมการจักสาน  การทําปุย  แตไมคิดคาตอบแทน
- การประเมินผล  ผูปกครองมีสวนชวยในการประเมินผลการเรียนรวมกับครู

ที่โรงเรียน คือสมุดรายงาน แบบประเมินโยความเห็นของผูปกครอง
- การนิเทศ  มีการเยี่ยมบาน/ผูปกครอง การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน
- การบริหารวิชาการ และการแนะแนว  แนะนําการเรียนตอใหกับนักเรียน ทุกคน

นักเรียนเรียนตอมากขึ้น
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เด็กมีความรู และคุณธรรม ชัดเจนที่สุด คือ การไหวพอแม มีความพอใจ
ทุกดาน พิเศษ คือ ความสะอาดของนักเรียน

คําถามที่  7   ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
- อยากใหเพ่ิมหลักสูตรดานวิชาการใหครบถวน เชน ดานศิลปะ  ภาษาอังกฤษ

(ศิลปศึกษา การวาดภาพเหมือนกับโรงเรียนที่จังหวัดเลย ชนะการประกวดระดับประเทศ)
- อยากใหเพ่ิมศักยภาพในการบริหารโรงเรียน
- การแกไขปญหาการอานไมคลองยังมีอยูบางในโรงเรียน เคยมีปญหานักเรียนเรียนชา

พิการครูผูปกครองพาไปโรงเรียนพิเศษ สงสารเด็กขอกลับมาดูแลเอง
- ขอแนะนํากับโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ขอใหครูคุยกับชาวบานตลอดผานการประชุม

ครูตองเขาหาชุมชน และชุมชนตองใหความรวมมือกับโรงเรียน เปนเจาของโรงเรียนรวมกัน การมี
สวนรวมในการบริหารมีความสําคัญที่สุด  รูปแบบการประชุมไมเปนทางการ และเปนทางการ
บันทึกเปนหลักฐาน การพูดภาษาถิ่นจะไดสาระและความจริงใจมากที่สุด

ถาชาวบานมีความศรัทธากับโรงเรียน ทรัพยากรและงบประมาณจะมาทีหลัง
แนวทางการสรางศรัทธา คือ ความใกลชิด มีการชี้แจงประชาสัมพันธทําความเขาใจกับชาวบาน
เชน เร่ืองเงินบริจาคตองโปรงใส การเรียนการสอนดานวิชาการมอบใหครู การพัฒนาโรงเรียนเปน
หนาที่ของชุมชน ระยะเวลาในการสรางศรัทธา มากวา 30 ป

โรงเรียนมีเพียงอาคารเรียนหลังเดียวที่ใชงบประมาณจากทางราชการ นอก
จากนั้นเปนชาวบานบริจาคสรางให เชน หองสมุด อาคารเรียน และ หองน้ํา ทั้งการซอมแซมที่
เดิมใหดีข้ึน และสรางใหมดวยการหาเงินผาปามาสรางหองน้ําเฉพาะ  นักเรียนที่เปนศิษยเกาจะมา
ชวยเหลือโรงเรียนดานการบริจาควัสดุ และเงิน

ความสําเร็จของโรงเรียน มาจากครูกับชาวบาน สวนวัดมีแตคนแกคนเฒา
เขาวัด และชวยสอนดานจริยธรรม การทําผาปาแตกอนมาที่วัด ตอมาแยกบางสวนมาที่โรงเรียน
สวนทางหมูบานมีงบประมาณพัฒนาอยูแลว อบต.จัดงบประมาณใหกับโรงเรียนทุกป โรงเรียน
ละ 10,000  บาท ตามโครงการที่โรงเรียนเสนอ

นโยบาย "ไรไมเรียว" ในโรงเรียนอยากใหกลับมา ครูสามารถตีนักเรียนได
เหมือนเดิม( ปจจุบันเปนการจัดการเรียนแบบ ไมตี - ไมตก)

กรณีที่หากจะมีการยายผูบริหารโรงเรียน ชาวบานขอมีสวนรวมในการกําหนด
คุณสมบัติผูบริหารดวย สวนครูผูสอนถายายเขามาใหมขอใหทําตัวเขากับครูและชาวบานเหมือน
กับคนเกา

เมื่อถามครบ 7 คําถามแลว ผูสัมภาษณแสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลได
เสนอความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กตอไป
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- สรุปประเด็นหลักๆ ของการสัมภาษณ(เพ่ือตอกย้ําคําตอบที่ได)
- ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลในการใหสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูใหสัมภาษณ

แตจะนําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งที่โรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากขึ้น

- กลาวขอบคุณ
- ปดการประชุม / สัมภาษณ

…………………………………
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นายบพิตร  มีหนองหวา
2. นายจิรวัฒน  สวางวงศ

ผูใหสัมภาษณ กรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน
1. นายอุเทือง  คงคุม C21
2. นางวาสนา  บุญศรี C22
3. นายชาญณรงค  เซียนศรีออน C23
4. นายสนใจ  ศรีพรหมา C24
5. นายบุญมี  ทองคาํแสบ C25

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานแหลงควาย  เปนโรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

ก 1  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เดิมเปนหมูบานกันดาร ไมมีสะพานเปนหมูบานปด
เพราะไมมีทางเขา-ออก ทั้งที่หางจากอ.เมืองเลยเพียง 3 กม. ครูไดรับเบี้ยกันดาร   ป 2536     
มีสะพานขามแมน้ําเลย รถยนตเขาออกได ทําใหเปนหมูบานเปด "มีสะพาน-กันดารหาย"

ก 2 -  ก 4  เห็นดวย เพราะเปนโรงเรียนในพื้นที่กันดารมากอนตอนนี้สะดวก
แลวหมูบานขนาดใหญ 300 ครัวเรือน นักเรียน 120 คนเพราะมีการคุมกําเนิด นักเรียนบางสวน
5-6 คนติดตามพอแมผูปกครองไปเรียนที่ในเมืองดวยความจําเปน

คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจโรงเรียนของทาน คืออะไร
ก 1 ดานการเรียน กิจกรรมชนะการแขงขันในระดับตางๆ (เดิมเปนกลุมโรงเรียน

เปน 1 ใน 5 โรงเรียน)  ครูใหความรวมมือ รวมงานประเพณีกับชุมชน  โรงเรียนจัดอาหารกลางวัน
ไดกินครบทุกคนมาตลอด  มีผูปกครอง ชาวบานมาชวยทําอาหาร ครูเวรคอยกํากับมติผูปกครอง
ออกเงินเพิ่มจาก 2 บาท 3 บาท จนถึง 4 บาท

ก 2  กรรมการมีโอกาสเขามาโรงเรียนบอย ๆประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง
ก 3  กรรมการมาชวยทดสอบคุณภาพนักเรียน ดวยการสอบถามจากชาวบานและ

นําความตองการเสนอใหครูทราบ เชน อยากใหเนนดานคณิตศาสตร และรวมประชุมทางวิชาการ
กับโรงเรียน
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ก 4  เปนกลุมโรงเรียนเดิมครูเขาหาชุมชน รวมงานประเพณีกับชุมชนตลอดเวลา
ก 5 นักการภารโรงไมมี ผูใหญบานจัดคนมาชวยไมมีคาแรงงาน
มีความแตกตางจากโรงเรียนใกลเคียง เชน ร้ัวโรงเรียนมาจากแรงงานชาวบาน

ลูกเขาเรียนอนุบาลมีการบริจาคพัดลมและสื่อน้ํามันใหกับโรงเรียน
การชวยเหลือโรงเรียนมีมาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งไมเปนรูปแบบ

และเปนรูปแบบ
เปนหมูบานใหญแตไมมีปญหาระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
อบต.สนบัสนุนเครื่องกรองน้ํา 27,000  บาท ทําใหไมตองห้ิวน้ํามากินที่โรงเรียน

จัดสรรทุนการศึกษา 4,000 บาท และสนับสนุนดานกีฬา
ครูเกง มีความสามารถทํางานรวมกันไดดี  โปรงใส

คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารดานองคกรอยางไรบาง
ก 1  ประชมุมากกวาภาคเรียนละสองครัง้  ประธานมาโรงเรยีนมากกวา  2  ครัง้/เดอืน
ก 2  มีการเชิญประชุมเปนลายลักษณอักษร และมาเองโดยไมมกีารเชิญ
ก 3  -
ก 4  กรรมการสถานศึกษามาทํางานรวมกับโรงเรียนดีมาก
ก 5  ครมูคีวามรู เห็นวาครเูอาตวัรอดโดยการใหชาวบานเขามามสีวนรวมทกุดาน

- การจัดระบบองคกร  ชาวบาน ชุมชนเดินหนาเขาหาโรงเรียน นอกจาก
โรงเรียนแลว ยังมีศูนย   อสม.ตั้งอยูในโรงเรียน

    -    ประสาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยการในการใหบริการการ

ศึกษาในโรงเรยีน  ก 1   ประชุมมากกวาภาคเรียนละสองครั้ง  ประธานมาโรงเรียน
มากกวา  2  ครั้ง/เดือน

ก 2  มีการเชิญประชุมเปนลายลักษณอักษร และมาเองโดยไมมีการเชิญ
- การบรหิารทัว่ไป ชาวบานในชมุชนมกีารตดิตอกับโรงเรียนครใูหการตอนรบัดวยดี

ชุมชน มี  2  หมูบาน 1  โรงเรียน วัด 1 แหง  สํานักสงฆ  1 แหง
- การประชาสมัพนัธ  มหีลายแนวทางในหมูบานมหีอกระจายขาว  แตโรงเรยีน

ยังไมมหีอกระจายขาวและเครือ่งขยายเสยีง  เสนอใหมหีอกระจายขาวใน  โรงเรยีนเพือ่ใหเดก็นกัเรียน
ไดฝกหัดอานขาวในทองถ่ิน

- การวางแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร  โรงเรยีนนาํเสนอแผนปฏบิตักิาร
ประจําป กรรมการมีสวนในการเสนอการจัดตารางสอน  และเสนอใหมีการสอนซอมเสริม  สอน
พิเศษใหจบแทนเวลาเรียนที่เสียไปจากการรวมกิจกรรมโดยไมเก็บเงินเพิ่ม
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- งบประมาณ  กรรมการรับทราบงบประมาณของโรงเรียน และการจัดซื้อ
เส้ือผาใหครบ บางทีใหเส้ือกอน กางเกงทีหลัง  อาหารกลางวันชาวบานรวมจัดสรรจายเงินเพิ่มให
ครบทุกคน  กรรมการโรงเรียน 2 คน มีชาวบาน  3  คนมามีสวนรวม  การบริหารการเงินชาวบาน
มีสวนรวม

- การประกันคุณภาพ  โรงเรียนเคยเสนอหลักสูตรสถานศึกษาใหล
คณะกรรมการรับทราบและชวยประเมิน

- การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา

นอกจากดานการศึกษาแลว กรรมการเคยตรวจสอบการทํางาน
ความโปรงใสของครูแบบไมเปนทางการจนเกิดความเชื่อถือเร่ืองเงิน

นอกจากกรรมการ 9 คน มีการตั้งอนุกรรมการชวยบริหารงานดานตางๆ
เชน ดานการเงนิ การจางเหมาถมดนิชาวบานจดัการหมดโรงเรยีนมหีนาทีเ่บกิเงินใหเทานัน้  รูปแบบนี้
โรงเรียนอื่นใกลเคียงอยากทําแตทําไมได

ก 1  งบประมาณเพราะมีความโปรงใส ไมมีความระแวงและมีสวนรวม ผูปก
ครองไวใจ   ครูในโรงเรียนมีความสามัคคี ไมมีปญหาอยูรวมดวยกันดี  ถาไมมีปญหาเรื่องเงินชาว
บานไมมีความกังวล

ก 2  ครูมีความเปนกันเองกับชาวบาน บางครั้งแมบานติดงาน ไมมาทําอาหาร
ครูเวรชวยจัดการแทนให งานประเพณีของหมูบาน ครูกับชาวบานชวยกันทําอาหารจนเสร็จงาน

ก 3  -
ก 4  ระบบออมทรัพยของโรงเรียน เดน  โครงการออมทรัพยของโรงเรียนเมื่อมี

การปนผล ไมรับนํามาฝากเพิ่มเติม โรงเรียนอื่นๆ ครูเอาไปใชก็มี แตที่นี่ไมมี
ก 5  ธนาคารหมูบานโปรงใส มีการชวยเหลือกันและกัน  มีการทํางานรวมกันครู

กับแมบาน  รวมงานประเพณีการชวยเหลือโรงเรียนมีโดยตลอด เชน การทําร้ัวโรงเรียน  โตะ
อาหารกลางวันชาวบานชวยทําเพราะสวนหนึ่งเปนชางอยูแลว

คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
ก 1  โรงเรียนเปนนิติบุคลแลวบริหารงานสะดวกขึ้นโยเฉพาะดานงบประมาณ

-   การวางแผนอัตรากําลัง มีครูครบชั้น แตยังขาดครูกีฬา ขาดภารโรง
ชาวบานชวยแกปญหามาแลว 3 ป

-   การบรรจุแตงตั้ง  เหมาะสม ผูบริหารมีการแจงใหกรรมการทราบเรื่อง
ครูยายไป-มาทุกครั้ง

-   วินัย ไมมีปญหา มีครูเปนตัวอยางได ครูผูชายไมดื่มเหลา สวนมากเปนครู
สตรีเลยไมมีปญหาทางวินัย
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-   ทักษะการปฏิบัติงาน  เช่ือมั่นวาครูสอนดี เกงเหมาะสม ชาวบานสามารถ
ใหคําแนะนําครูในโรงเรียนไดทุกคน ถือวาสามารถนิเทศครูได

-   การมอบหมายงาน เหมาะสม มอบหมายงานแลวครยัูงทาํงานชวยกนัทกุคน
-   การสรางขวัญ/ กําลังใจของครูและบุคลากร  ไมมีปญหาครูทํางานเต็มที่

ทุกคน ไมมีปญหาเวลาพิจารณาความดีความชอบ
ก 1 - ก 5  ครูมีความสามัคคีกัน  ครูเกง กรรมการสถานศึกษาสามารถ

เปน กระจกเงา สะทอนการทํางานของครูได  ถาหากวาครูไมถูกกันกรรมการศึกษามาทํางาน
รวมกับโรงเรียนจะลําบาก

มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของโรงเรียนหลายอยาง    แตไมใชการจับผิด
เชน การซื้อหนังสือ  หนังสือแจกนักเรียนไมเพียงพอ ใหผูปกครองซื้อเอง เคยไปซื้อที่รานหนังสือ
4 - 5 คน ราคาแพงกวาที่โรงเรียนไมสะดวก   เคยตรวจสอบการบริหารและจัดทําอาหารกลางวัน
พบวาโปรงใส

ชาวบานเปนหวงสอบถามและมีสวนของบประมาณจาก อบต.แทนโรงเรียน

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
ก 1  จานรับสัญญาณดาวเทียมไมมี
ก 2  คอมพิวเตอรไมเพียงพอ

-   นวัตกรรม
- สือ่ วัสด ุอุปกรณ  หนงัสือเรียนแจก แบบฝกหัดไมเพียงพอครใูหผูปกครอง

ซื้อเพ่ิมทุกป
- เทคโนโลยี ยังขาดแคลนหอกระจายขาว และเคร่ืองขยายเสียง
- วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู  เห็นการแกไขปญหานักเรียนของครู

ก 1 - 5  การบรหิารจดัการดานเทคโนโลยทีางการศกึษาในโรงเรยีนยงัไมเพียงพอ
ก 1 - 5  ดานการบริการหนังสือเรียนและแบบฝกหัดที่โรงเรียนจัดหาให
สวนดานอื่น ๆ คือ นวัตกรรม  ส่ือ  วัสดุ   อุปกรณ  เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อการเรียนรูยังไมเปนที่พอใจ

คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
- หลักสูตร   กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมทําหลักสูตรสถานศึกษา แตยัง

ขาด หลักสูตรทองถ่ินที่ชัดเจนในโรงเรียน
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- กระบวนการเรียนรู  เห็นวาเด็กมีสวนรวมในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรใหมดีข้ึน  มีสวนรวมในการเรียนกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีสวนคิดเอง  และกิจกรรม
กรรมการนักเรียนและสภานักเรียน

- การประเมนิผล  ผูปกครองมสีวนรวมในการประเมนิผลรวมกบัทางโรงเรยีน
- การนิเทศ  มีการประชุมครูภายในโรงเรียน และรวมประชุมกับภายนอก

กรรมการสถานศกึษาท่ีไมมลูีกเขาโรงเรยีน สอบถามความเคลือ่นไหวของโรงเรยีนผานทางนกัเรียน
- การบริหารวิชาการ และการแนะแนว  มีกิจกรรมการเยี่ยมบาน แบงครู

รับผิดชอบนักเรียนเปนกลุมในหมูบาน และมีการรายงานผลในที่ประชุม  โรงเรียน และครูมีการ
ส่ือสารผานทางกรรมการสถานศึกษาไปยังผูปกครอง

ก 1 - 5  ทุกคนมีความพอใจใน การบริหารงานวิชาการทุกดาน คือ ดาน
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การประเมินผล  การนิเทศ  การแนะแนว

คาํถามที่  7  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
ก 1 ขอใหหนวยงานทีรั่บผดิชอบทาํการประเมนิผลการทาํงานของบคุลากรทกุป

ขอใหมีการเพิ่มศักยภาพการทํางานของครูผูสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาอยากไดรับการพัฒนาใหเทาเทียมกับโรงเรียน

อ่ืนๆ (ที่มีการอบรมและพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดี)
เรงรัดใหส่ือการเรียนการสอนมาทันเวลา
ใหความสําคัญกับนักการภารโรงบางเพราะโรงเรียนเล็กก็ตองมีงานทํา

เหมือนกับโรงเรียนใหญ
ก 2  -
ก 3  ของบประมาณใหกรรมการศึกษาไปศึกษาดูงานบาง
ก 4  -
ก 5  ทุกโรงเรียนตองมภีารโรง

เพ่ิมบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาการใชคอมพิวเตอร
        ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ

ก 1 - 5  ขอใหรักษาความสามคัคกัีนระหวางชาวบาน คร ูกับนกัเรียน กับ วดั
วัด  พระตองเปนที่พ่ึงของชาวบาน
บาน  ผูนําคือผูใหญบานตองเปนผูนํา
โรงเรียน  ครูตองเขากับชาวบาน
ทัง้สามสวนมคีณะกรรมการรวมกนัทาํงานโดยมผีูใหญบานเปนผูประสาน

- รูปแบบการประชมุ เนนการคยุกนันอกรอบไมมรูีปแบบ กอนเขาประชมุใหญ
มีหลักฐาน การหาขอสรุป คือ มติที่ประชุมโดยการยกมือ เสียงสวนใหญ
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- กรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความภูมิใจ  พอใจในคุณภาพของนักเรียน
ความเปนผูนําของครู ผูปกครองมีการยอมรับโรงเรียน  เพราะถือวา เปน "โรงเรียนของเรา" ของ
ชาวบานและชุมชน ครูเปนเพียงคนมาเฝาสวนใหเราเทานั้น

- กรรมการสถานศึกษาทุกคนอยากใหโรงเรียนมีความกาวหนามีทุกอยาง
เหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ

เมื่อถามครบ 7 คําถามแลว ผูสัมภาษณแสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูลได
เสนอความคดิเหน็ ทีม่คีณุคาเปนประโยชนตอการนาํไปกาํหนดแนวทางการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็
ตอไป

- สรุปประเด็นหลักๆ ของการสัมภาษณ(เพ่ือตอกย้ําคําตอบที่ได)
- ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลในการใหสัมภาษณวันนี้ไมกระทบตอผูให

สัมภาษณแตจะนําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งที่โรงเรียนตองการเพื่อการ
สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากข้ึน

- กลาวขอบคุณ
- ปดการประชุม / สัมภาษณ

…………………………………
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นายบพิตร  มีหนองหวา
2. นายจิรวัฒน  สวางวงศ

ผูใหสัมภาษณ กรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน
1. นายภูไท  ธรรมวงศ C31
2. นางสุชาดา  โสลิน C32
3. นายเรือง  ใจหลัก C33
4. นายเสริม  เกาะประโคน C34
5. นายบุญเรือง  แกนจันทร C35

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานแหลงควาย  เปนโรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

ก 1 เห็นดวยเพราะชมุชนกบัโรงเรยีนตองพ่ึงพาอาศยักนั โรงเรยีนตองพ่ึงชาวบาน
ดานภูมิปญญา เชน การทํางาน ชาวบานมาชวยทํานาที่โรงเรียนรวมกับนักเรียน  ในพื้นที่ 2 ไร    
มีการเลี้ยงไก เล้ียงปลา

ก 2  เห็นดวยเพราะเขาใจกันดีระหวางชาวบานกับโรงเรียน
ก 3  เห็นดวยเพราะโรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงหลังเดียวเทานั้น  อาคารเสริม

อ่ืน ๆ มาจากชาวบานรวมกันสรางใหโดยการจัดทําผาปา
ก 4  เห็นดวยเพราะโรงเรียนขอแรงงานชาวบานมาชวยงานทางดานตาง ๆ

เกิดความรวมมือรวมใจ ไมมีคาแรงงานแตมาจากแรงงานชาวบานที่มีฝมือทางชาง
ก 5  เห็นดวย  เพราะชาวบานรวมกันสรางโรงเรียน ผาปาอาคารเรียน

สรางอาคารเรยีน  ผาปาขาวสาร  ซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอรใหกับโรงเรยีน 1 เครือ่งมลูคา 35,000  บาท 

คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจโรงเรียนของทาน คืออะไร
ก 1  ความรวมมือกันระหวางบานกับโรงเรียนทางดานศาสนาและประเพณี

ความชวยเหลือกันและกัน เดนดานการกีฬา(ฟุตบอล,วอลเลยบอล) เปนหมูบานที่สนับสนุน
การแขงขันกีฬาชาวบานมารวมเปนกรรมการตัดสิน และกองเชียร  ไมเคยมีการประทวงทุกคน
มีน้ําใจเปนนักกีฬา

ก 2  เดนดานกีฬา ชาวบานรวมแขงขัน ตัดสิน กีฬาภายใน คือ กีฬาสี สีแดง
สีเหลือง  สีน้ําเงิน
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ก 3  ชาวบานชอบการกฬีา ครไูมเกงแตชาวบานเขามาชวยสนบัสนนุ จนมนีกัเรียน
เปนตัวแทนนักกีฬาเซปคตะกรอของจังหวัดบุรีรัมย นักเรียนเกงกีฬาแตครูไมคอยเกง

ก 4  ความรวมมือระหวางชาวบานกับโรงเรียน
ก 5  ชุมชนรวมงานประเพณีกันเปนอยางดี  โรงเรียนตั้งข้ึนมาพรอมกับหมูบาน

คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธภิาพควรมีการบริหารดานองคกรอยางไรบาง
- การจัดระบบองคกร

ก 1  อยากใหมีกิจกรรมรวมกับชาวบาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ก 2  อยากใหมีครูครบชั้น อยางนอย 6  คน
ก 3  ผูบริหารมีงานมากไมคอยไดอยูโรงเรียน
ก 4  เดิมเคยมีครูครบชั้น ยายออกไมไดตําแหนงคืน ครูเลยไมครบชั้น
ก 5  -

- ประสาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยการในการใหบริการการศึกษา

ในโรงเรียน

ก 1 - ก 3 มีการเชิญประชุมบอยครั้ง  ใชมติที่ประชุมในการบริหารงาน
ก 4 - ก 5  -

- การบริหารทั่วไป

ก 1 - ก 5  ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรมากเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ
- การประชาสัมพันธ

ก 1 - ก 5  ไมมหีอกระจายขาวในหมูบาน โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธ
ผานการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา และฝากหนงัสือเชิญ  ผูปกครองผานนกัเรียนถงึผูปกครอง

- การวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ก 1 - ก 5  มีการประชุมกอนเปดภาคเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
มี 9 คน แตโรงเรียนแตงตั้งเปนอนุกรรมการดานตางๆ เพ่ิมขึ้นเปน 25  คน  กอนการทํางาน
มีการประชุมนอกรอบ หารือแกนนําทุกครั้ง

- งบประมาณ

ก 1 - ก 5  งบประมาณที่โรงเรียนไดรับไมเพียงพอ  การบริหารงาน
ดานการเงินโปรงใส กรรมการรับทราบงบประมาณรวมกับโรงเรียน
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- การประกันคุณภาพ

ก 1 - ก 5  มีการประเมินจาก สมศ. เชิญชาวบานมารวมรับฟงวันแรก
วันสุดทายที่มีการสรุปไมมีสวนรวม

- การติดตาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา

ก 1 - ก 5  เดิม คุณภาพนักเรียนเปนลําดับสุดทายของกลุมโรงเรียน
และของอําเภอบานกรวด  จากป 2540 เปนตนมาคุณภาพนักเรียนเริ่มดีข้ึนเพราะครูเอาใจใสงาน
ดานวชิาการและนกัเรียนมากขึน้กอนหนานีค้รไูมคอยสามคัคกัีน ผูบรหิารคนกอนเริม่ตน เปนตวัอยาง
ที่ดี สอนประจําช้ันอนุบาลเอง ดานการพัฒนาครูตามผูบริหารไมทัน

จุดพัฒนาของโรงเรียนเริ่มตนมาจาก ป 2540 - 2546  ผูบริหารดี
มีคุณภาพชาวบานรัก ศรัทธา เช่ือถือ รวมมือพัฒนาโรงเรียน  ป 2546 ผูบริหารยายไปคนใหม
ยายมารอเกษียณทําใหการพัฒนาหยุดชะงักลงไป

ก 1  โรงเรียนสามารถยืนหยัดไดดวยขาของตนเองมาโดยตลอด
ก 2  ผูบริหารโรงเรียนดี(คนเกา)
ก 3 - ก 5  คณะครูในโรงเรียนดี
การแกไขปญหากรณีที่โรงเรียนอยูไกลจากหมูบาน ชาวบานมีมติแบงที่ดินของ

โรงเรียนที่ยังไมมีเอกสารสิทธิใหกับชาวบาน 24 แปลง ใหมาอยูเพ่ือเปนการเชื่อมตอระหวางโรง
เรียนกับหมูบาน
คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง

ก 1 - ก 5  (สวนมากจะเปน ก 1 ใหขอมูลมากที่สุดและดเูหมือนวาอีก 4 คน
ยอมรับ สวน ก 2 ที่เปนผูหญิงไมคอยแสดงความคิดเห็นมากนัก)

-   การวางแผนอัตรากาํลัง  ครูยังไมเพียงพอ
-   การบรรจุแตงตั้ง  อยากไดครูสอนพลศึกษา(ชาวบานตองมาชวยสอน

พลศึกษาและกีฬาใหนักเรียน)   ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร
-   วินัย  เดมิ เคยมคีรข้ีูเมา ชาวบานไมยอมรบัจนตองยายหน ีตอนนีม้คีวามพอใจ

ครทูกุคน
-   ทักษะการปฏิบัติงาน  อยูในระดับปกติ ไมดีเดน ยังไมเปนที่ยอมรับ

ในระดับสูงข้ึนไป
-   การมอบหมายงาน  เหมาะสม แตยังขาดความสัมพันธกับชุมชน

การเยี่ยมบานในเวลาปกติ ครูรุนใหมยังไมคอยคลุกคลีกับชาวบานมากนัก
-   การสรางขวัญ/กาํลังใจของครูและบุคลากร การประชุม มีการปรึกษา

หารือกันกอนการทํางานทุกอยาง  ผูนําชาวบานกับครูในโรงเรียนเขากันไดดี
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ก 1 - ก 5  การปฏิบัติตัวของครูมี ความเปนกันเองของครูกับชาวบาน การอยู
รวมกันดวยความสามัคคีไมมีการแบงแยก

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
ก 1 - ก 5  ไมคอยเขาใจและรับทราบเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียน

ตรงกับสภาพของโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทางดานเทคโนโลยี
- นวัตกรรม  มีคอมพิวเตอร 1 เครื่อง มูลคา 35000 บาทชาวบานจัดหา

ผาปาซื้อใหมีคอมพิวเตอรใชงานกอนโรงเรียนใหญ
- สื่อ วัสดุ อุปกรณ  จานดาวเทียม/โทรศัพท ไมมี  โทรทัศน ไมเพียงพอ

มีเพียง 1 เครื่อง วิดีโอมาจากการบริจาค  ส่ือการเรียนไมเพียงพอ หนังสือครูตองใหซื้อเพ่ิมปละ
500 - 1,000  บาท ผูปกครองบางสวนเดือดรอน ไมทราบวามีสวนลด และเช่ือวาครูขายโดย
ไมเอากําไรมาก  บางปมีมูลนิธินําเครื่องเขียนมาแจกบาง

- เทคโนโลยี  ขาดแคลนยังไมมีอะไรทันสมัยเปนพิเศษ อยากมีเหมือนกับ
โรงเรียนใหญ

- วิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู  ไมมี / ไมทราบวาครูทํา
ก 1 - ก 5  ยังไมมีความพอใจ โรงเรียนยังไมทันสมัยทางเทคโนโลยี  เห็นวา

ส่ือประเภท หนังสือเรียนและแบบฝกหัดเปนเรื่องปกติ

คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
ก 1 - ก 5 ใหความเห็นรวมกันสอดคลองกัน เมื่อ ก 1 และ ก 3 เสนอ

จะเห็นดวยทุกครั้ง
- หลักสูตร  มีการนําเสนอ หลักสูตรสถานศึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษากอนสอนในโรงเรียน  หลักสูตรทองถ่ินยังไมมี ในหมูบานมีชาวบานประมาณ 20
ครอบครัวทํากลองใสเทียนไขจากไมสะเดา มีชาวบานและโรงเรียนอื่นเคยมาศึกษาดูงาน แตโรง
เรียนยังไมนําไปไวในหลักสูตร  จึงอยากใหเนนดานอาชีพในโรงเรียน

- กระบวนการเรียนรู  เห็นครูสอนภาคปฏิบัติแตอาจสอนไมครบทุกวิชา
ตามหลักสูตร  ปญหาดานการเรียนการสอนอยูที่ผูปกครองไมเอาใจใสลูกหลานเอง

- การประเมนิผล  โรงเรยีนเคยมกีารแนะนาํ ดแูลนกัเรียนผานสมดุรายงาน
ประจําตัวนักเรียน แตชาวบานไมไดมาดูแลชวยโรงเรียนเขียนตอบไมจริง

- การนเิทศ มกีารประชมุคร ูและการพฒันาครดูวยการไปดงูานนอกสถานที่
กรรมการสถานศกึษาเคยแนะนาํใหครสูอนใหจบหลกัสูตร และใหมกีารบานใหนกัเรียน ตรวจสอบจาก
นักเรียน เห็นวา ปการศึกษา 2539 - 2540  ครูสอนไมครบ ถึงเพียงบทที่ 9 - 10
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- การบริหารวิชาการ และการแนะแนว  โรงเรียนมีระบบดูแลแกไขปญหา
นักเรียนดานตางๆ       ดีมาก แนะแนวและแนะนําใหเรียนตอทุกคน รอยละ100  แตการเยี่ยม
บานนักเรียนและการเขาหาชุมชนของครูในโรงเรียนคอนขางหาง  มีการสํารวจนักเรียนเขาเรียน
และแจงชาวบานจากการสํามะโนนักเรียน

ก 1 - ก 5  สรุปความคิดเห็นตรงกัน 2  ประเด็นงานดานวิชาการ คือ
- มีการติดตามดูแลนักเรียนอยางใกลชิด
- ครูสอนระดับอนุบาลมีเทคนิคการสอนดี ทาํใหนกัเรียนเชือ่ฟงไดดมีาก

คาํถามที่  7  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
ก 1  ใหจัดการเรียนการสอนสมัยใหม ทันสมัย ขอใหมีคอมพิวเตอรทุก

โรงเรียน เนนการสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร  เพราะจบ ป.6  เขาเรียนตอม.1 ที่โรงเรียน
อ่ืน ๆ ไมทันเพื่อนเลย

ก 2  ดานสถานที่ขอใหพรอม เชนที่ โรงเรียนบานถนนนอยแหงนี้นี้
อาคารเรียนชํารุดมากซอมแซมไมได แตมีเพียงหลังเดียว จําเปนตองใช ถาเกิดอุบัติเหตุจะเปน
อยางไร

ก 3  -
ก 4  ใหมรีะบบดแูลอาคารเรยีนใหด ีและมกีารสรางแทนหลงัเกาทีชํ่ารุด
ก 5  ฝากถึง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอื่นๆ ถึงความรูสึกที่เปน

กรรมการสถานศึกษามีความ ภูมิใจ - ดีใจ เพราะเขามามีสวนรวมกับโรงเรยีนเมื่ออายุ 16 ป
เห็นภาพการพัฒนาของโรงเรียนอยางตอเนื่องโดยตลอด

เมื่อถามครบ 7 คําถามแลว ผูสัมภาษณแสดงความรูสึกซาบซึ้งที่ผูใหขอมูล
ไดเสนอความคิดเห็น ที่มีคุณคาเปนประโยชนตอการนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กตอไป

- สรุปประเด็นหลักๆ ของการสัมภาษณ(เพ่ือตอกย้ําคําตอบที่ได)
- ใหความเชือ่มัน่วาขอมลูในการใหสัมภาษณวนันีไ้มกระทบตอผูใหสัมภาษณ

แตจะนําเรียนผูบังคับบัญชาในสิ่งที่โรงเรียนตองการเพื่อการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกาวหนามากขึ้น

- กลาวขอบคุณ
- ปดการประชุม / สัมภาษณ

…………………………………
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่ โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นางศรีสกุล  จารุการ
2. นายสุภวัฒน  นามเจริญ

ผูใหสัมภาษณ ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน จํานวน 5  คน
1. นายสุพจน  เตาทอง L11
2. นายทองอยู  คําพะติก L12
3. นางสงัด  บุญยู L13
4. นายสมสี  กอแกว L14
5. นายเมือง  เตาทอง L15

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  เปนโรงเรียน             
“จิ๋วแตแจว”  เพราะเหตุใด

L11  เห็นดวย เพราะ นักเรียนสามารถเขาประกวดกิจกรรมตาง ๆ และไดรับรางวัล
L15  เห็นดวยเพราะมีหลายโรงเรียนมาเยี่ยมชมและมาศึกษาดูงาน

คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร
L11  โรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน
L15  นักเรียนมีความสามารถและสามารถแขงขันกับโรงเรียนอื่นได

คาํถามที่  3 :  สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร  มีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ   

L11  โรงเรียนตองการจัดโครงสรางในโรงเรียนเปนผังแสดงและใหเห็นเดนชัด
L12  โรงเรียนควรมีการวางแผนรวมกันในการจัดระบบองคกร
L13  โรงเรียนควรจัดใหมีการเรียนการสอนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
L14  โรงเรียนตองทําหนังสือแจงผูปกครองนักเรียนทุกคนทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียน

เขาเรียน
L13  ตองใชเอกสารและตัวบุคคล เชน  ผูนําชุมชนชวยประสานงานตาง  ๆ ของโรงเรียน
L14  โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
L12  โรงเรียนควรใหบริการวิชาการแกชุมชน
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L13  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
L14  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมดานดนตรี  ศิลปะและวัฒนธรรม
L15  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
L11  ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ  การดําเนินงานใหผูปกครองและชุมชนทราบ

อยางตอเนื่อง
L31  ผูบริหาร  ครู-อาจารย  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
L15  ควรมีการวางแผนดําเนินงานอยางมีระบบและเปนขั้นตอน
L14  ผูบริหารโรงเรียนเปนหลักในการบริหาร  บริหารดวยความโปรงใส  โดยรายงานให

ทราบเปนลายลักษณอักษร  และรายงานในที่ประชุม
L14  มีการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินการบริหารงบประมาณ  โดยรวมกันทุกฝาย
L15  มีการระดมทรัพยากรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
L13  ชุมชนรวมพัฒนาโรงเรียนทั้งดานงบประมาณ  แรงใจและแรงกาย
L13 ชุมชนมีสวนรับรูและดําเนินการจัดการทรัพยากรของโรงเรียน
L14 มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
L12  มีการประเมินภายในสถานศึกษา
L13  มีการประเมินภายนอกสถานศึกษา
L11  ชุมชนมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน
L12  เปดโอกาสใหสถานประกอบการ  องคกรชุมชนและองคกรอื่น  ๆ  มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนและประเมนิผลงานของโรงเรียน
L13 สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน
L14  ครูนําผลการประเมินของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนานักเรียน

คาํถามที่  4   :  กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร   มีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ

      (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)
L11  มีการวางแผนการจัดอัตรากําลังในระยะยาว
L12  จัดครูผูสอนในแตละระดับชั้น/รายวิชาตามความสมัครใจและคุณสมบัติ
L14  มีการสรรหาบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถหลาย  ๆ  ดาน
L15  โรงเรียนสรรหาบุคลากร  สวนกลางพิจารณาคุณสมบัติและบรรจุแตงตั้ง
L11 มีการเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียน
L12  โรงเรียนตองมีตัวอยางที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน
L13  ผูบริหารตองมีวิธีการปองกันไมใหครูทําผิดวินัย
L14  ครูตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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L14  ผูบริหารตองเปนคนดี  เขากับชุมชนได
L15  ใหครูไดมีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ชวงปดภาคเรียน
L14  ชุมชนใหความรวมมือทุกอยางที่ครูขอตามความเหมาะสม
L13  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยผูมีสวนเกี่ยวของและใหของรางวัล

ในกรณีไดคะแนนสูงสุด
L11  มีการดําเนินการใหคณะครู-อาจารยทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาํถามที่  5  : ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเมื่อโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น
L12 จัดครูสอนรวมชั้น

คาํถามที ่ 6  : วธิกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาในโรงเรยีนเปนอยางไร มคีวามคดิเหน็
และขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ที่ทําใหโรงเรียน
ขนาดเล็กมีคุณภาพ  (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)

L11 โรงเรียนควรการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
L12 ควรการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี
L14  ควรการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน
L13  ควรจัดใหมีหนังสือและส่ือการเรียนการสอนที่เพียงพอ
L14  ควรจัดใหมีหองปฏิบตัิการคอมพิวเตอรที่มีเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชงานได
L15  ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดใชส่ือเทคโนโลยี

คาํถามที ่ 7  : โรงเรยีนมกีารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนอยางไรบาง  และผลทีไ่ดรับเปนอยางไร
มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
คุณภาพ  (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)

L11  มีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษามาจากสวนกลาง
L12  จัดใหมีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนและสังคม
L13  มีการนําหลักสูตรไปใชจริง
L11  ใหนักเรียนคนควาหาความรูจากหลายแหลง
L12  ใหนักเรียนนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริง
L15  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหนักเรียนรูจักคิด
L14  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน
L15  กระตุนและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ
L14  สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน
L12  สงเสริมใหรุนพี่ชวยประเมินผลการเรียนรูของรุนนอง  เพ่ือนประเมินเพื่อน
L13  มีระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานของครูอยางเหมาะสม
L14  เปดโอกาสใหชุมชนไดใชบริการวิชาการ
L13  ชุมชนชวยสนับสนุนเปนแหลงเรียนรู
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นางศรีสกุล  จารุการ
2. นายสุภวัฒน  นามเจริญ

ผูใหสัมภาษณ ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน จํานวน 5  คน
1. นายอนันต  สิมมา L21
2. นายสวัสดิ์  คํานุชิต L22
3. นายวิชัย  วงษปอง L23
4. นางชอเพชร  วงษปอง L24
5. นายพิบูลย  วงษปอง L25

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนของทานเปนโรงเรียน“จิ๋วแตแจว”  เพราะเหตุใด

L21  ไมแนใจ
คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร

L21  ผูบริหารโรงเรียนเขากับชุมชนไดดี
คาํถามที่  3 :  สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร  มีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ   

L22  มีการวางแผนรวมกันในการจัดระบบองคกร
L21  ทําหนังสือแจงผูปกครองนักเรียนทุกคนทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียน
L22  ใหนักเรียนแจงผูปกครองทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียน
L23  นาจะจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม
L24  ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
L25  โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
L24  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
L21  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ  การดําเนินงานใหผูปกครองและชุมชนทราบอยาง

ตอเนื่อง
L22  ผูบริหาร  ครู-อาจารย  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
L21  ไมควรใหองคกรบริหารสวนตําบลบริหาร  เพราะยังขาดบุคลากรที่มีความรู
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L22  ควรงบประมาณสําหรับจางนักการภารโรง  เพราะครูตองทํางานหลายอยางเกินไป
L23  มีการใชทรัพยสินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงสภาพแวดลอม
L22  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
L23  มีการประเมินภายในสถานศึกษา
L24  มีการประเมินภายนอกสถานศึกษา
L25  ชุมชนมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน
L23  สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน

คาํถามที่  4   :  กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร   มีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเลก็มีประสิทธิภาพ

      (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)
L21  จัดครูผูสอนในแตละระดับชั้น/รายวิชาตามความสมัครใจและคุณสมบัติ
L24  มีการวางแผนอัตรากําลัง
L22  สวนกลางเปนผูดําเนินการ
L23  มีตัวอยางที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน
L24  มีการเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียน
L25  มีการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
L23  เปนคนดี  เขากับชุมชนได
L24  เปนคนเสียสละ
L21  มีการประชุม  และยกยองความดีใหที่ประชุมทราบ
L22  มีการซกัถามอยางเปนหวงเปนใย  ในกรณีทํางานจนค่ํามืด
L23  ชมเชยในการเสียสละในการทํางานนอกเวลาราชการ

คาํถามที่  5  : ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเมื่อโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น
คาํถามที่  6  : วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางไร มีความคิด
เห็นและขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ที่ทําใหโรงเรียน
ขนาดเล็กมีคุณภาพ  (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)

L21  สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการตาง  ๆ
เพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

L24 สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต  พัฒนา  และใชส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
L22  จัดหา จัดทําส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับโรงเรียนอยางเพียงพอและ

หลากหลาย
คาํถามที่  7  : โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอยางไรบาง  และผลที่ไดรับ
เปนอยางไรมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กใหมีคุณภาพ  (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)
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L21  มีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษามาจากสวนกลาง
L22  จัดใหมีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชน และสังคม
L21  นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
L22  จัดสภาพหองเรียนที่เราใหนักเรียนอยากเรียน
L23  มีสวนรวมทํางานและแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุมเพื่อน
L24  นักเรียนไดฝกปฏิบัติและเสนอผลงาน
L25  ควรใหนักเรียนมีทักษะในการจัดการ
L22  สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน
L23  ควรใหครูตรวจงานเดก็นักเรียนใหถูกตอง
L22  ตองมีระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานของครูอยางเหมาะสม
L23  นาจะจัดใหมีแหลงบริการวิชาการในโรงเรียน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นางศรีสกุล  จารุการ
2. นายสุภวัฒน  นามเจริญ

ผูใหสัมภาษณ ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน จํานวน 5  คน
1. นายปราณี  โสนี L31
2. นายออน  แข็งประโคน L32
3. นายบุญเหลือ  แกนอินทร L33
4. นายรวัะ  เพชรประโคน L34
5. นางประสม  จีนประโคน L35

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนของทานเปนโรงเรียน“จิ๋วแตแจว”  เพราะเหตุใด

L33  ไมแนใจ
คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร

L33  ผูบริหารโรงเรียนเขากับชุมชนไดดี
คาํถามที่  3 :  สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร มีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะอยางไรในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ   

L33  มีการวางแผนรวมกันในการจัดระบบองคกร
L34  ควรทําหนังสือแจงผูปกครองนักเรียนทุกคนทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียน
L33  ใหนักเรียนแจงผูปกครองทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียน
L31  โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม
L32  โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาแกบุคคลอื่น
L33  โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
L34  โรงเรียนตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน เพราะปจจุบันมีคนสืบทอด

วัฒนธรรมนอยมาก
L31  มกีารเผยแพรประชาสมัพนัธ การดาํเนนิงานใหผูปกครองและชมุชนทราบอยางตอเนือ่ง
L33  ผูบรหิาร คร-ูอาจารย บคุลากรในโรงเรยีน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐานรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
L34  ไมควรใหองคกรบริหารสวนตําบลบริหาร  เพราะยังขาดบุคลากรที่มีความรู
L35  ควรจดังบประมาณสาํหรับจางนกัการภารโรง  เพราะครตูองทาํงานหลายอยางเกินไป
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L34  โรงเรยีนมกีารใชทรพัยสินเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนและปรบัปรงุสภาพแวดลอม
L33  โรงเรียนตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
L35  ควรมีการประเมินภายในสถานศึกษา
L34  ควรมีการประเมินภายนอกสถานศึกษา
L31  ชุมชนมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน
L33  สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน

คาํถามที่  4   :  กระบวนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนอยางไร   มีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหการบริหารงานบคุคลในโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ

      (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)
L32  จัดครูผูสอนในแตละระดับชั้น/รายวิชาตามความสมัครใจและคุณสมบัติ
L35  มีการวางแผนอัตรากําลัง
L33  สวนกลางเปนผูดําเนินการ
L32  มีตัวอยางที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน
L31  มีการเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียน
L32  มีการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
L33  เปนคนดี  เขากับชุมชนได
L34  เปนคนเสียสละ
L31  มีการประชุม  และยกยองความดีใหที่ประชุมทราบ
L32  มีการซักถามอยางเปนหวงเปนใย  ในกรณีทํางานจนค่ํามืด
L33  ชมเชยในการเสียสละในการทํางานนอกเวลาราชการ

คาํถามที่  5  : ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรเมื่อโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น
L35  คงตองนํานักเรียนมารวมกัน

คาํถามที ่ 6  : วธิกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษาในโรงเรยีนเปนอยางไร มคีวามคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่ทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก
มีคุณภาพ (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)

L33  สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการตาง  ๆ  เพ่ือ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

L34 สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต  พัฒนา  และใชส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
L35  จัดหา  จัดทําส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับโรงเรียนอยางเพียงพอและ

หลากหลาย
คาํถามที่  7  : โรงเรยีนมกีารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนอยางไรบาง  และผลทีไ่ดรับเปนอยางไร
มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
คุณภาพ  (ใหสะทอนภาพตามความคิดเห็นแลวเจาะประเด็นเพิ่มเติม)
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L35  มีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษามาจากสวนกลาง
L34  จัดใหมีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชน และสังคม
L32  นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
L33  จัดสภาพหองเรียนที่เราใหนักเรียนอยากเรียน
L32  มีสวนรวมทํางานและแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุมเพื่อน
L34  นักเรียนไดฝกปฏิบัติและเสนอผลงาน
L35  ใหนักเรียนมีทักษะในการจัดการ
L31  สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนที่บาน
L33  ใหครูตรวจงานเดก็นักเรียนใหถูกตอง
L32  มีระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานของครูอยางเหมาะสม
L31  จัดใหมีแหลงบริการวิชาการในโรงเรียน
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 13 มกราคม 2548

สถานที่ โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูสัมภาษณ 1. นายวิฑูรย  นาสารีย
2. นางยุวรินทร  เผื่อนพึ่ง
3. นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ

ผูใหสัมภาษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 5 คน
1. นายสํานวน  บุญลือ W11
2. นายประหยัด  หลังงาม W12
3. นายบัวสอน  บุญกัน W13
4. นางพิมพา  เตาทอง W14
5. นางแดง  เช้ือประทุม W15

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  เปนโรงเรียน“จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

W1-5  โรงเรียนนี้ จิ๋วแตแจวมานานแลวเห็นไดจากผลการประกวดแขงขันของนักเรียน
W5  นักเรียนโรงเรียนนี้ไดชนะเลิศหลายๆอยาง
W1  โรงเรียนมีความรวมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน
W3  โรงเรียนมีความดีในหลายดาน  เชน  การบริหารโรงเรียน  การสอนของครู

คาํถามที่  2    จุดเดนหรือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของทาน คืออะไร
      W2  ผูบริหารหรือครูผูสอนเอาใจใสตอนักเรียนและโรงเรียน

       W1  ครูมีความสามัคคีไมแตกแยกเปนกกเปนฝาย
W4   ความสัมพันธของครูและชุมชน
W1  ครูสอนดี
W3  นักเรียนมีคุณภาพชนะการประกวดแขงขันกิจกรรมตางๆโดยตลอด
W5  โรงเรียนมีการจัดการศึกษามีคุณภาพมานานแลว

คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารองคการ(โครงสราง)อยางไรบาง
W1  เชิญประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน
W2  ผูบริหารตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  มีการวางตัวที่ดี  ไมถือตัว  เขาคนงาย                    
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เปนนักบริหารที่นาเคารพนับถือ
W4  ครูอาจารยควรวางตัวเปนกันเองกับชาวบาน
W5  ครูอาจารยตองมีมนุษยสัมพันธ  มีน้ําใจ  ชวยเหลืองานในหมูบาน  เชน  งานศพ

งานบุญประเพณี
W1  งานทุกงานของโรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือ
W2  ชุมชนควรชวยเหลือมีสวนรวมเสียสละทรัพยส่ิงของและแรงงาน  เพ่ือจัดสราง

โรงเรียน  อาคารเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณนอย
W1  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการชัดเจน
W5  โรงเรียนตองเสนอแผนงานโครงงานของโรงเรียนใหกรรมการสถานศึกษาทราบ
W1  ผูบริหารตองประชาสัมพันธผลงานโรงเรียน  โดยนําแจงที่ประชุมหมูบานทุกครั้ง

หรือผานกรรมการสถานศึกษา  หรือหอกระจายขาวหมูบาน
W4  โรงเรียนควรแจงขาวเปนหนังสือราชการเปนบางครั้ง
W3  โรงเรียนควรจัดใหมีงานวันอําลาของนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน
W2  โรงเรียนจัดงานมอบทุนการศึกษาและเชิญผูปกครองมารวมงาน

คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
W4  ครูตองประพฤติอยูในกรอบศีลธรรม
W5  ครูตองเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก
W2  ครูที่มีคุณธรรมเปนแบบอยางไดตองไมดื่มเหลาและสูบบุหร่ี
W2  ผูบริหารและครูอาจารยตองเสียสละ  มาปฏิบัติงานไดแมในวันหยุด
W5  ผูบริหารและครูตองรวมมือรวมใจกัน  จริงใจตอกัน
W4  ครูตองรับผิดชอบและตองติดตามกํากับการเรียนของนักเรียนอยางเครงครัด
W5  ผูบริหารและครูตองมีความสามัคคี
W5  ครูควรเอาใจใสตอนักเรียน ถาเจ็บปวยตองนําสงโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
W4  ครูควรมีคุณธรรม  จริยธรรม  ไมถือตัว

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
W5  โรงเรียนควรจัดใหมีหองสมุดที่มีหนังสือที่ทันสมัยเพียงพอตอการคนควาหาความรู

ของนักเรียน
W1  โรงเรียนควรจัดหาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนนักเรียน
W5  โรงเรียนควรสอนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง
W3  โรงเรียนควรใชแหลงเรียนรูในชุมชน
W2  ถาไมสอนภูมิปญญาในทองถ่ินจะทําใหเร่ืองดีๆหายไปจากชุมชน  เชน  ยาพื้นบาน

ประเพณี  วัฒนธรรม
W4  โรงเรียนควรเชิญผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอนดวย
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คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
W4  โรงเรยีนควรจดักจิกรรมใหนกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  นาํวสัดจุากชมุชนมาใชประโยชน
W3 โรงเรยีนควรจดัสอนงานอาชพีในชมุชน  เพ่ือสงเสรมิใหนกัเรียนมรีายไดระหวางเรียน  
W4  การสอนอาชีพในโรงเรียน  ควรใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
W1 การสอนภูมิปญญาทองถ่ินในโรงเรียนตองใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดมีรายไดสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
W4  ครูควรมอบหมายงานใหนักเรียนเปนการบานดวย
W2  การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เปนสิ่งที่ดีนักเรียนไดเรียนตามความถนัด
W4  นักเรียนไดเรียนเต็มความรู
W1  โรงเรียนตองจัดหลักสูตรที่เนนทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ
W3  โรงเรียนควรเนนภาษาไทยเปนพิเศษกวาทุกวิชา
W3  ควรสอนวัฒนธรรมไทยใหกับนักเรียน  จะทําใหนักเรียนมีสัมมาคารวะ
W1  ถาไมสอนวฒันธรรมไทยเดก็จะลมืความเปนไทย  จนฝรัง่ตองมาบอกเปนเรือ่งไมถูกตอง

คาํถามที่  7  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
W4  โรงเรียนควรสอนดานกีฬาใหกับนักเรียนดวย
W3  การทําใหโรงเรียนเล็กและมีประสิทธิภาพ  ข้ึนอยูกับโรงเรียนและชุมชน
W1  ผูบริหารและครูตองทําตัวใหชุมชนศรัทธา  จึงจะดึงชุมชนได  ถาชุมชนไมศรัทธา

ก็จะไมมามีสวนรวม
W2  ผูบริหารและครูตองเย่ียมชุมชนบอยๆ  และบอกความตองการแกชุมชน
W3  ครูตองปฏิบัติงานอยางจริงจัง  มีการปรึกษาหารือกับผูปกครอง โรงเรียนตองการ

อะไรชุมชนก็จะรวมมือ
W5  ชุมชนควรชวยเหลือกิจกรรมโรงเรียนทุกกิจกรรม  ในทุกดานทั้งดานงบประมาณ

แรงงานและอื่นๆ
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2548 สถานที่ โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูสัมภาษณ 1. นายวิฑูรย  นาสารีย
2. นางยุวรินทร  เผื่อนพึ่ง
3. นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ

ผูใหสัมภาษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 5 คน
1. นายทองจันทร  มาทาวงศ W21
2. นายมงคล  ใจกลา W22
3. นายนประหยัด  งามทรัพย W23
4. นายสุวรรณ  เสริมจันทร W24
5. นางวันเพ็ญ  มีสิริ W25

---------------------------------------------------
1. คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานแหลงควาย  เปนโรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”

เพราะเหตุใด
W22  โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
W24  โรงเรียนชนะเลิศการประกวดแขงขันทางวิชาการหลายรายการ
W21  นักเรียนเรียนหนังสือดี  เรียนเกง  มีวินัย

3.  คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจโรงเรียนของทาน คืออะไร
 W22  ชุมชนใหความเอาใจใสชวยเหลืองานโรงเรียนทุกเร่ือง

     W23  ครูอาจารยตั้งใจสอน  เอาใจใสและเสียสละแมวันหยุดเสาร-อาทิตย            
ก็มาสอนนักเรียน

     W21  โรงเรียนและชุมชนมีการติดตอสัมพันธกันมาโดยตลอด
4.  คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารดานองคกรอยางไรบาง

    W21  โรงเรียนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การบริหารจัดการของโรงเรียน

W22  ผูบริหารมีการใหคําแนะนํา  กํากับดูแล  เอาใจใสการปฏิบัติงานของครู
W23  การบริหารโรงเรียนตองรวมกนัทั้งผูบริหาร  ครูและชุมชนในทุกเร่ือง

     W23  การบริหารงบประมาณ  ชุมชนชวยจัดหางบประมาณ เชน
              จัดผาปาในป  2547  มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการตรวจสอบ

รวมกันทั้งบานและโรงเรียนตลอดจนการจัดซื้อจัดจาง
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W24  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส  สามารถอธิบายและตรวจสอบได
W21  โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนรวมกัน  เชน  การสรางสนามกีฬาโรงเรียนและ

การจัดหางบประมาณ
W22  โรงเรียนและชุมชนควรปรึกษาหารือกันวาควรปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในเรื่องใด

กอน-หลัง
W22  โรงเรียนมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเพื่อแจงผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียน  3  เดือนตอครั้ง
W24  ถาชุมชนมกีารจดัประชมุชาวบานในชมุชน  ผูบรหิารโรงเรยีนควรเขารวมประชมุทกุครัง้
 W24  การเกณฑเด็กเขาเรียนควรมีการประกาศใหทราบทั่วกันและขอความชวยเหลือ

จาก อสม.ดวย
W21  กรรมการสถานศึกษาสงเสริมการจัดการศึกษา  ชวยหางบประมาณสนับสนุน

คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
W23  ครูอาจารยควรตั้งใจสอนเอาใจใสตอการสอนและเสียสละเวลาเพื่อการสอน
W23  ครูมีการติดตามดูแลนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออน
W22  โรงเรียนควรมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูปกครองยากจนหรือผูปกครอง

ไปทํางานที่อ่ืน
W22  ผูบริหารโรงเรียนมีการใหคําแนะนํา  กํากับดูแลเอาใจใสครูในการปฏิบัติหนาที่
W22  ผูบริหารโรงเรียนมีการมอบหมายงานใหแกครูตามความสามารถ
W23  กรรมการสถานศึกษาควบคุมดูแลชวยเหลือโรงเรียนเพราะโรงเรียนไมมีภารโรง
W21  กรรมการสถานศกึษาตองรูวาส่ิงใดเปนสิง่จาํเปนทีโ่รงเรยีนควรม ีเชน คอมพวิเตอร
W24  ครูตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนที่ยอมรับของชุมชน
W23  ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารดี  มีคุณธรรม  เปนที่รักของครูและชุมชนทําให

การทํางานสําเร็จไปดวยดี
W23 การสรางขวัญกําลังใจของครูในโรงเรียน  ชุมชนไมควรยุงเก่ียวดวย

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
W22  โรงเรียนควรจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือใชสอนนักเรียน
W24  โรงเรียนและชุมชนควรรวมกันจัดหาคอมพิวเตอร
W23  โรงเรียนตองจัดใหมีการสอนคอมพิวเตอรใหนักเรียนรูทันโลก
W21  โรงเรียนตองจัดใหมีหองสมุดใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู
W21,W23  ครูควรนํานักเรียนไปเรียนที่แหลงเรียนรูในชุมชน  เชน  วัด  หรือดอนปูตา
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คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
W24  โรงเรียนควรเชิญกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองนักเรียน  มารวมปรึกษาหารือ

เก่ียวกับหลักสูตรที่จะสอนในโรงเรียนวาควรสอนไปในทิศทางใด
W2,W3,W4  โรงเรียนเชิญผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอนนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ

ชุมชนหรือวัฒนธรรมประเพณี
W23  โรงเรียนควรจัดหาครูสอนที่เกงเฉพาะดาน เชน พลศึกษา
W24  โรงเรียนตองสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
W24  โรงเรยีนมกีารแนะแนวการศกึษาตอใหผูปกครองนกัเรียนและนกัเรียนในการเรยีน

ตอช้ันที่สูงข้ึน
W23  โรงเรียนตองเนนใหนักเรียนเกง มีคุณธรรม รักทองถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี
W21  โรงเรียนควรสอนวิชาภาษาอังกฤษใหนักเรียนนําไปใชในการดํารงชีวิต
W22  โรงเรยีนสอนวชิาเกษตรและนาํผลผลติทีไ่ดมาทาํอาหารกลางวัน  ถาเหลือแบงใหนกัเรียน
W24  โรงเรียนควรเชิญวิทยากรจากหนวยงานมาใหความรู  เชน  งานเกษตร
W22,W24  โรงเรียนควรนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  เชน  รวมงานนิทรรศการ

จังหวัด หรือรวมประกวดกิจกรรม
W21  โรงเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  ควรมีการวางแผนการสอนรวมกันทุกฝาย

วาจะสอนอะไรอยางไร
คาํถามที่  7  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพอยางไรบาง

W22  รัฐบาลควรจัดหางบประมาณเปนคาจางนักการภารโรงใหโรงเรียนเพราะชุมชน
ดูแลชวยเหลือไดไมทั้งหมด

W24  โรงเรียนและชุมชนควรจัดหางบประมาณเพื่อใหนักเรียนไดทานอาหารกลางวัน
ที่โรงเรียนทุกคน

W21  รัฐบาลควรจัดหางบประมาณเปนคาพาหนะเดินทางสําหรับนักเรียนไปเรียนตอ
ช้ันมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอื่น
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ขอมูลเชิงคุณภาพ(Focus Group)

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 มกราคม 2548 สถานที่โรงเรียนบานถนนนอย อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

ผูสัมภาษณ 1. นายวิฑูรย  นาสารีย
2. นางยุวรินทร  เผื่อนพึ่ง
3. นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ

ผูใหสัมภาษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 5 คน
1. นายแกว  กองพงษ W31
2. นายเกิด  โสมมะพัด W32
3. นายนรงค  หลวงกอง W33
4. นายวิเชียร  มหาฤทธิ์ W34
5. นางวิไล  ศรีพรหม W35

---------------------------------------------------
คาํถามที่  1  ทานเห็นดวยหรือไมวา  โรงเรียนบานแหลงควาย  เปนโรงเรียน  “จิ๋วแตแจว”
เพราะเหตุใด

W31  โรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตผูอํานวยการคนกอน
W35  เปนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนดี  เกงกีฬา
W32  โรงเรียนดีเพราะทุกฝายรวมมือกัน

คาํถามที่  2  จุดเดนหรือความภาคภูมิใจโรงเรียนของทาน คืออะไร
      W32  โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนารวมกับชุนชน

W33  ชุมชนมีสวนชวยพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน
W31  โรงเรียนสะอาดรมรื่นสวยงาม

คาํถามที่  3  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารดานองคกรอยางไรบาง
W32  ผูบรหิารโรงเรยีนและครเูสนอโครงการพฒันาโรงเรยีนแลวใหชุนชนชวยเหลอืสนบัสนนุ
W31  การสรางความรวมมอืระหวางโรงเรียนกบัชนุชนจะตองเร่ิมตนจากผูบรหิารโรงเรยีนและ

ครูเขาหาชุนชนกอน
W34  ผูปกครองสนบัสนนุโรงเรยีนอยางตอเนือ่ง  เชน  การจดัอาหารกลางวนัให นกัเรียน

ไดรับประทานรวมกันทุกคน
W31  โรงเรียนรวมกับชุนชนปรึกษาหารือวางแผนจัดหาเงินชวยโรงเรียน
W35  ชุนชนชวยจัดกองผาปาหาเงินพัฒนาโรงเรียน
W33  โรงเรียนมีการเสนอความตองการใหชุมชนทราบและชวยเหลือ
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W35  โรงเรียนแจงใหชุมชนทราบเรื่องการเกณฑเด็กเขาเรียนกอนปดภาคเรียน
W31  โรงเรียนจัดใหมีการบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน  เชน  การเลือกตั้ง
W33,W34  โรงเรียนมีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและดูแลรักษาเกี่ยวกับความแข็งแรง

มั่นคงอาคารตางๆใหปลอดภัย
W33  โรงเรียนมีการเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบแผนงานโรงเรียน
W32  โรงเรียนตองแจงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนใหผูปกครองทราบโดยตลอด
W34  ผูบริหารโรงเรียนตองรูจักบาน  และบานรูจักโรงเรียน  ทุกอยางก็จะดี
W31  กรรมการสถานศึกษาตองเปนผูเช่ือมประสานระหวางโรงเรียนกับบาน
W35  โรงเรียนตองพัฒนาหองสมุดสําหรับนักเรียน

คาํถามที่  4  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานคนอยางไรบาง
W35  ผูบริหารโรงเรียนและครูตองมีคุณธรรม จริยธรรม  เปนตัวอยางที่ดี
W32  ผูบริหารโรงเรียนและครูตองมีความสามัคคีกัน
W33  แตกอนครูชอบดื่มเหลาเมาแลวไมสอนนักเรียน  ปจจุบันไมมี
W31  โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูดานการสอนคอมพิวเตอร

คาํถามที่  5  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพควรมีการบริหารงานดานเทคโนโลยีอยางไรบาง
W31  โรงเรียนควรรวมมือกับกรรมการสถานศึกษาจัดหาคอมพิวเตอร
W34  โรงเรียนควรจัดหาคอมพิวเตอรใหมากขึ้นอีก  นักเรียนจะไดเรียนทุกคน
W35  โรงเรียนควรจัดใหมีหองสมุดใหนักเรียนไดอานหนังสือ
W33  โรงเรียนควรจัดใหมีหองปฏิบัติการตางๆ
W32  โรงเรียนควรใหนักเรียนไดเรียนรูทันโลก  ทันเหตุการณ
W31  โรงเรียนตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูดานอาชีพในชุมชน
W34  โรงเรียนตองจัดใหเรียนรูเก่ียวกับสมุนไพรในหมูบาน
W35  โรงเรียนเชิญผูรูในทองถ่ินชวยสอนเกี่ยวกับวัฒนาธรรม  ประเพณีทองถ่ิน
W32  โรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดหาคอมพิวเตอร

คาํถามที่  6  โรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพ  ควรมีการบริหารงานดานงานอยางไรบาง
W31  โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากเพื่อน  รวมมือกันเรียนรู เพ่ือนชวยเพื่อน
W35  โรงเรียนเชิญผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาปรึกษาหารือเร่ืองหลักสูตร

วิธีการจัดการเรียนการสอน
W33  โรงเรียนควรสอบถามการเรียนของนักเรียนจากผูปกครอง
W32  โรงเรียนควรจัดแนะแนวการเรียนตอ
W33  โรงเรียนควรมกีารมอบหมายงานการบานใหนักเรียนทําที่บาน
W35  ควรมีการติดตาม  ดูแลนักเรียนตอเนื่อง
W35  โรงเรียนมีการประสานหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน สถานีอนามัย
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W35  โรงเรียนมีการศึกษานอกสถานที่ เชน  อยูคายพักแรม  งานประเพณีที่วัด
W33  โรงเรียนมีการนํานักเรียนไปพัฒนาท่ีวัดและชุมชน
W32  โรงเรียนจัดสอนงานอาชีพใหนักเรียนสามารถชวยงานผูปกครองที่บานได
W22  โรงเรียนควรแสวงหาอุปกรณที่ทันสมัยมาชวยสอนในโรงเรียน
W33  โรงเรียนตองสอนนักเรียนใหเกงและมีคุณธรรม  จริยธรรม
W35  โรงเรียนตองสอนนักเรียนดานกีฬาดวย
W33  โรงเรียนตองสอนใหนักเรียนกลาแสดงออก  มีการพัฒนาทุกดาน
W35  อยากใหโรงเรียนสอนสิ่งที่ทันสมัย
W31  โรงเรียนตองสอนวิชาภาษาอังกฤษใหนําไปใชที่บานได

คาํถามที่  7  ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆในการทําใหโรงเรียนเล็กแตมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
W31  โรงเรียนทุกโรงตองมีหองประชุมหรืออาคารเอนกประสงค
W33  โรงเรียนควรจัดหาครูที่เกงเฉพาะดานมาสอนนักเรียน เชน  ภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร เปนตน
W31  โรงเรียนควรจัดใหมีครูสอนครบชั้น
W34  รัฐควรสงเสริมใหโรงเรียนทุกโรงมีการพัฒนาเทาเทียมกัน
W31  โรงเรียนควรจัดหางบประมาณสําหรับการไปศึกษาดูงานโดยเฉพาะ ไมตองรบกวน

ผูปกครองนักเรียน
W32  โรงเรียนควรจัดใหมีการพานักเรียนไปเรียนรูนอกหมูบาน
W31,W32,W33,W34,W35  รัฐไมควรยุบเลิกโรงเรียน  เพราะไมปลอดภัยกับเด็ก

เวลาเดินทาง   



ภาคผนวก  ช

- แสดงคาดัชนีความสอดคลองของการตรวจสอบผลการวิเคราะหเนื้อหา
  สาระที่เปนความคาดหวัง  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไข
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
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แสดงคาดัชนีความสอดคลองของการตรวจสอบผลการวิเคราะหเน้ือหาสาระ

ที่เปนความคาดหวังของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542

จากผูเช่ียวชาญ  จาํนวน  7  คน

คะแนนความสอดคลองของผูเช่ียวชาญคนที่
ประเด็น

1 2 3 4 5 6 7
คา  IOC

1. ดานโครงสราง 0 1 0 1 1 1 1 0.71

2. ดานคน 0 1 1 1 1 1 1 0.86

3. ดานเทคโนโลยี 0 1 1 1 1 1 1 0.86

4. ดานงาน 0 1 1 1 1 1 1 0.86



ภาคผนวก  ซ

- แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามการวิจัยศักยภาพ

   โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามความความคาดหวัง

   พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
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แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม

การวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542

จากผูเช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน

คะแนนความสอดคลองของผูเช่ียวชาญคนที่
ขอที่

1 2 3 4 5
คา  IOC

1. 1 1 0 1 0 0.60

2. 1 1 1 1 0 0.80
3. 1 1 1 1 1 1.00
4. 1 1 1 1 1 1.00
5. 1 1 1 1 1 1.00
6. 1 1 1 1 1 1.00
7. 1 1 1 1 0 0.80
8. 1 1 1 1 1 1.00
9. 1 1 1 1 1 1.00
10. 1 1 1 1 1 1.00
11. 1 1 0 0 1 0.60
12. 1 1 0 0 1 0.60
13. 1 1 0 0 1 0.60
14. 1 1 1 1 1 1.00
15. 1 1 0 1 1 0.80
16. 1 1 1 1 1 1.00
17. 1 1 1 1 1 1.00
18. 1 1 1 1 1 1.00
19. 0 1 1 1 1 0.80
20. 1 1 1 1 1 1.00
21. 1 1 1 1 1 1.00
22. 1 1 0 1 1 0.80
23. 1 1 1 1 1 1.00
24. 1 1 1 1 1 1.00
25. 1 1 0 1 1 0.80
26. 1 1 1 1 1 1.00
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คะแนนความสอดคลองของผูเช่ียวชาญคนที่
ขอที่

1 2 3 4 5
คา  IOC

27. 1 1 0 1 1 0.80
28. 1 1 1 1 1 1.00
29. 1 1 0 1 1 0.80
30. 1 1 1 1 1 1.00
31. 0 1 1 1 1 0.80
32. 1 1 1 1 1 1.00
33. 1 1 1 1 1 1.00
34. 1 1 1 1 1 1.00
35. 1 1 1 1 1 1.00
36. 0 1 1 1 1 0.80
37. 1 1 1 1 1 1.00
38. 1 1 1 1 1 1.00
39. 0 1 1 1 1 0.80
40. 1 1 1 1 1 1.00
41. 1 1 1 1 1 1.00
42. 1 1 1 1 1 1.00
43. 1 1 1 1 1 1.00
44. 1 1 1 1 1 1.00
45. 1 1 1 1 1 1.00
46. 1 1 1 1 1 1.00
47. 1 1 0 1 1 0.80
48. 1 1 1 1 1 1.00
49. 1 1 1 1 0 0.80
50. 1 1 1 1 0 0.80
51. 1 1 1 1 1 1.00
52. 1 1 1 1 1 1.00
53. 1 1 1 1 1 1.00
54. 1 1 1 1 1 1.00
55. 1 1 1 1 0 0.80
56. 1 1 1 1 0 0.80
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คะแนนความสอดคลองของผูเช่ียวชาญคนที่
ขอที่

1 2 3 4 5
คา  IOC

57. 1 1 1 1 1 1.00
58. 1 1 1 1 1 1.00
59. 1 1 1 1 1 1.00
60. 1 1 1 1 1 1.00
61. 1 1 1 1 1 1.00
62. 1 1 1 1 1 1.00
63. 1 1 1 1 1 1.00
64. 1 1 1 1 1 1.00
65. 1 1 1 1 1 1.00
66. 1 1 1 1 1 1.00
67. 1 1 1 1 1 1.00
68. 1 1 1 1 1 1.00
69. 1 1 1 1 1 1.00
70. 1 1 1 1 1 1.00
71. 0 1 1 1 1 0.80
72. 1 1 1 1 1 1.00
73. 1 1 1 1 1 1.00
74. 1 1 1 1 1 1.00
75. 1 1 1 1 1 1.00
76. 1 1 1 1 1 1.00
77. 1 1 1 1 1 1.00
78. 1 1 1 1 1 1.00
79. 1 1 1 1 1 1.00
80. 1 1 1 1 0 0.80
81. 1 1 1 1 1 1.00
82. 1 1 1 1 1 1.00
83. 1 1 1 1 1 1.00
84. 1 1 1 1 1 1.00
85. 1 1 1 1 1 1.00
86. 1 1 1 1 1 1.00
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คะแนนความสอดคลองของผูเช่ียวชาญคนที่
ขอที่

1 2 3 4 5
คา  IOC

87. 1 1 1 1 1 1.00
88. 1 1 1 1 1 1.00
89. 1 1 1 1 1 1.00
90. 1 1 1 1 1 1.00
91. 0 1 1 1 1 0.80
92. 1 1 1 1 1 1.00
93. 1 1 1 1 1 1.00
94. 1 1 1 1 1 1.00
95. 1 1 1 1 1 1.00
96. 0 1 1 1 1 0.80
97. 1 1 1 1 0 0.80
98. 1 1 1 1 1 1.00
99. 1 1 1 1 1 1.00
100. 1 1 1 1 1 1.00



ภาคผนวก  ฌ

-  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามการวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามความความคาดหวัง  พ.ร.บ.การศึกษา

    แหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545













ภาคผนวก  ญ

-  รายชื่อผูใหขอมูลการวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก

    เฉียงเหนือ
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รายชื่อผูใหขอมูลการวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามความความคาดหวัง  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูบริหารและครู
1.  นายสาคร บุญจันทร
2.  นายวานิตย ธานี
3.  นายไพบูลย สุตาชา
4.  นางวรพันธ ธานี
5.  นายปรีชา ธานี

โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูบริหารและครู
1. นายธนูศิลป โคตรมงคล
2. นางสมจิตต โสกัณทัต
3. นางสุธิดา สังขะทิพย
4. นางปราณี ไชยศรีสงคราม
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธา

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

ผูบริหารและครู
1. นายชววรรธน ศรีจันทร
2. นายสุรพันธ อาจทวีกุล
3. นางสาวอุราพร ราตรี
4. นายกองหลา ตํารารัมย
5. นางพรชนก ศรีจันทร

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

นักเรียน
1. เด็กหญิงนิลาวัลย  เสนาภักดี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงดวงพร  คําโสมศรี
4. เด็กชายวัชรินทร  แวนทอง
5. เด็กชายชลวิทย  ศรีรัตนพิทักษ
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โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเล

นักเรียน
1. เด็กหญิงวรภา  วงษจันทร
2. เด็กหญิงสุวนัน  หามณี
3. เด็กชายลิขิต  วงษปอง
4. เด็กหญิงอรอุมา  ทรงครักษ
5. เด็กหญิงศุภรัตน  จันบัว

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

นักเรียน
1. เด็กชายสมพงษ  ขันประโคน
2. เด็กชายสัญญา  เชียนประโคน
3. เด็กชายนันทวุฒิ  จันประโคน
4. เด็กหญิงภัทสุดา  งามทรัพย
5. เด็กหญิงรัชนีกร  แกนอินทร

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูปกครอง
1. นางคําตัน  ครองยุทธ P11
2. นางสมพร  วรานัตถ
3. นางลาวัลย  หินทอง
4. นางอุทัย  ศิริป
5. นายดม  คันรจันทร

โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูปกครอง
1. นายพุก  เซียนศรีออน
2. นางอรทัย  จันทรวงศ
3. นางบัวบาน  สรรพชาง
4. นางปยพร  สิงหสุข
5. นายสมบูรณ  ปูสา

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

ผูปกครอง
1. นายพุก  เซียนศรีออน
2. นายสังข  แฮะประโคน
3. นางสเงิบ  เปลี่ยนประโคน
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4. นางหนูเรียบ  ยันประโคน
5. นางนารี  แฮะประโคน

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการสถานศึกษา
1. นายสงา  โทนไทย
2. นายชาย  บุญปรอง
3. นายแกว  หมื่นสุข
4. นายดําเก่ิง  โกศลจิต
5. นายเดนชัย  แสงคํา

โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

กรรมการสถานศึกษา
1. นายอุเทือง  คงคุม
2. นางวาสนา  บุญศรี
3. นายชาญณรงค  เซียนศรีออน
4. นายสนใจ  ศรีพรหมา
5. นายบุญมี  ทองคําแสบ

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

กรรมการสถานศึกษา
1. นายภูไท  ธรรมวงศ
2. นางสุชาดา  โสลิน
3. นายเรือง  ใจหลัก
4. นายเสริม  เกาะประโคน
5. นายบุญเรือง  แกนจันทร

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน
1. นายสุพจน  เตาทอง
2. นายทองอยู  คําพะติก
3. นางสงัด  บุญยู
4. นายสมสี  กอแกว
5. นายเมือง  เตาทอง
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โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน
1. นายอนันต  สิมมา
2. นายสวัสดิ์  คํานุชิต
3. นายวิชัย  วงษปอง
4. นางชอเพชร  วงษปอง
5. นายพิบูลย  วงษปอง

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

ผูนําองคกรปกครองทองถ่ินและผูนําชุมชน
1. นายปราณี  โสนี
2. นายออน  แข็งประโคน
3. นายบุญเหลือ  แกนอินทร
4. นายรัวะ  เพชรประโคน
5. นางประสม  จีนประโคน

โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ภูมิปญญาทองถ่ิน
1. นายสํานวน  บุญลือ
2. นายประหยัด  หลังงาม
3. นายบัวสอน  บุญกัน
4. นางพิมพา  เตาทอง
5. นางแดง  เช้ือประทุม

โรงเรียนบานแหลงควาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

ภูมิปญญาทองถ่ิน
1. นายทองจันทร  มาทาวงศ
2. นายมงคล  ใจกลา
3. นายนประหยัด  งามทรัพย
4. นายสุวรรณ  เสริมจันทร
5. นางวันเพ็ญ  มีสิริ

โรงเรียนบานถนนนอย  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

ภูมิปญญาทองถ่ิน
1. นายแกว  กองพงษ
2. นายเกิด  โสมมะพัด
3. นายนรงค  หลวงกอง
4. นายวิเชียร  มหาฤทธิ์
5. นางวิไล  ศรีพรหม
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สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต  1  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด

1. นางจําเนียร  ลิริบัง
2. นางโกสุม  เพชรอําไพ
3. นางยุพาภรณ  สิงหบุตรา
4. นางสัมพันธ  บุระผากา
5. นายประจักษณ  สาศิริ
6. นายคุณาวุฒิ  วาวลําธาน
7. นายสําเริง  ศรีตะวัน
8. นางสาววาสนา  ฉวีโรจน
9. นายปรีชา  ศรีตะวัน
10. นายวิทยา  คํางาม
11. นายทองฟูก  พลเยี่ยม
12. นางกรรณิการ  โสถากาล
13. นายพงศศิริ  คําศรีเมือง
14. นายวิทวัช  มุขภักดี
15. นายชมภู  นามพบ
16. นายมะหลิ่ม  จุตาทิศ
17. นายสุพงษ  ปททุม
18. นายไพบูลย  ทวาศรี
19. นายเขียว  ขอมีกลาง
20. นายชาญศักดิ์  ศรีหงษทอง
21. นายวิโรจน  คอไผ
22. นางกฤษณา  บุตรพรม
23. นายนิคม  แกวใส
24. นายถาวร  ชิณาปะ
25. นางพิมพรรณ  สนทอด
26. นายปยพงศ  สุมมาตย
27. นายประเสริฐ  แลศิลา
28. นายอดิศักดิ์  พรมรัตน
29. นายณรงเดช  เรืองแสน
30. นายริพูล  เอกสันต
31. นายเพชรดํา  ธนูศรี
32. นายดิถี  แสบงบาล
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33.  นายประพันธุ  คําใส
34. นายสมบัติ  ชมภูทัศน
35. นายสงวนศักดิ์  โคตรพัฒน
36. นายจิรศักดิ์  หลวงมี
37. นายจําเริญ  หวังสม
38. นายบุญเที่ยง  ร้ิวศรี
39. นายสุทิตย  จารัตน
40. นายบุญเสร็จ  ร้ิวศรี
41. นายอุดมศักดิ์  ชมชื่น
42. นายทวี  พานิช
43. นายไสว  ลีรัตน
44. นางอําพร  ผองใส
45. นายวิจิตร  หนองหวา
46. นายเกรียงศักดิ์  รัตนพันธ
47. นายสมหมาย  สระแกว
48. นายสมจิตร  รักพรา
49. นายคํามี  ศรีโพธิ์



ภาคผนวก  ฎ

-  รายชื่อผูเก็บขอมูลการวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก

    เฉียงเหนือ
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รายชื่อผูเก็บขอมูลการวิจัยศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามความความคาดหวังของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

1. นายวิฑูรย  นาสารีย ศึกษานิเทศก  9
2. นายไพบูลย  เพ่ิมพูล ศึกษานิเทศก  8
3. นายบพิตร  มีหนองหวา ศึกษานิเทศก  8
4. นางอุษณีย  กรมเมือง ศึกษานิเทศก  8
5. นายบรรทม  เครือวัลย ศึกษานิเทศก  8
6. นายปรีชา  ทาศิริ ศึกษานิเทศก  7
7. นายจิรวัฒน  สวางวงศ ศึกษานิเทศก  7
8. นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก  7
9. นายสุเมธ  มัดธนู ศึกษานิเทศก  7
10. นางศรีสกุล  จารุการ ศึกษานิเทศก  5
11. นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ บุคลากร  7 ว
12. นางยุวรินทร  เผื่อนพึ่ง อาจารย  2 ระดับ 7
13. นายสุภวัฒน  นามเจริญ อาจารย  2 ระดับ 7

  



ประวัติผูเขียน

นายพิธาน  พ้ืนทอง  เกิดเมื่อวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2502  ณ บานบัวงาม
ตําบลบัวงาม  อําเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี  เปนบุตรของนายสุริยา   พ้ืนทอง
และนางเสาวนยี  พ้ืนทอง  สมรสกบันางบญุหยาด  พ้ืนทอง  ครชํูานาญการพเิศษ  โรงเรยีนบานหวัคาํ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต  1  มีบุตร  2  คน  คือ  นายณัฐธร  พ้ืนทอง  และ
นายพงศธร  พ้ืนทอง

ประวัติก ารศึกษา   จบการศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิช าการศึกษาจาก
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  เมื่อปการศึกษา  2519  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  จบการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา   เมื่อปการ
ศึกษา  2523  และ ปการศึกษา  2527  ตามลําดับ  เขาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการ
บรหิารการศกึษา  รุนที ่ 1  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกนในปการศกึษา  2543

ประวตักิารทาํงาน  ตาํแหนงคร ู1  ระดบั  1  โรงเรยีนบานโนนหุง  อําเภอบณุฑริก  จงัหวดัอบุลราชธานี
และเล่ือนตําแหนงเปนลําดับคือ

-  ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี
-  ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
-  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส
-  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ
-  ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
-  ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
-  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเลย
-  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร
-  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
-  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
-  ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต  1

สถานที่ติดตอ  11  แจงสนิท  14  ถนนแจงสนิท  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  34000.  โทร.  0-4531-4289




