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               การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model  ฉบับนี้   

สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดีจากคณะศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิ

นอกราชการ ท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและขอคิดสําคัญ ซ่ึงเปนแบบฉบับท่ีดีของการพัฒนางานนิเทศและ

งานวิจัยทางการศึกษา  ชวยใหการวิจัยเรื่องนี้ดําเนินมาอยางถูกตองตามหลักการ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและ

ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

      ขอขอบพระคุณอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ บุณยเกียรติ และ

ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช)  และพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฑฺโฒ)  ท่ีกรุณา    

ใหคําสัมภาษณเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและแนวนโยบายในการดูแลชวยเหลือ

โรงเรียนใหสืบสานงานอยางตอเนื่อง อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

    ขอขอบคุณผูเปนกําลังสําคัญท่ีชวยใหงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดอยางดีคือผูบริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนดีประจําตําบล ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียนของโรงเรียนกลุมเปาหมาย  ซ่ึงเปน

ผูใหขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเปนประโยชนยิ่ง ขอมูลท่ีไดรับจากทุกฝายลวนมีคุณคาตอการพัฒนา 

การศึกษาเปนอยางมาก  ขอบคุณคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเปน

ผูชวยนักวิจัย และขอบคุณขาราชการบํานาญ พ่ี เพ่ือน นอง ผูรวมงานท่ีเปนกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุน

ใหการทําวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 

    ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยเรื่องนี้  เปนผลพวงจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีปรากฏเปนรูปธรรม ผูวิจัยขอมอบสวนดีงามท่ีไดปฏิบัตินี้ อุทิศเปนบุญกุศลใหกับ 

บิดามารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ รวมท้ังมอบเปนพลังใหกับบุคลากรของโรงเรียนและของสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จและกาวหนาตอไป 
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บทคัดยอ 

 

   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model  เปนการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development)  ท่ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed  Methodology)

ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเกิดจากการพัฒนางาน

โดยใช 8S’s Supervisory Model  2) ศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบล 3) ศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบ

ความสําเร็จ  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลของผูบริหารสถานศึกษา 

ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน  การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในปงบประมาณ 2560  โดยมีพ้ืนท่ี 

ในการวิจัยครอบคลุม 5 ภูมิภาค ไดแก พ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 

และภาคใต  เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบสนทนากลุม แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม

ระบบออนไลนและชุดเอกสาร 

            กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  1) ผูสนทนากลุม (Focus Group)  ไดแกผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 275 คน  2)  ผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  ไดแกผูบริหาร 

สถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน 140 คน  และ 3) ผูตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนและศึกษานิเทศก 19,092 คน ผูตอบแบบสอบถาม 

จากชุดเอกสารประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู  ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน  446 คน 

รวมกลุมเปาหมายท้ังสิ้น 19,953 คน วิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยท้ังเชิงสถิติและเชิงพรรณนา   

            ผลการวิจัยพบวา    

           1. สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล   ท่ีเกิดจากการพัฒนางาน      

โดยใช 8S’s Supervisory Model  มาตรฐานดานปจจัย ไดแก บุคลากรมีคุณภาพ  และ อาคารสถานท่ี

เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  มาตรฐานดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  

และมาตรฐานดานผลผลิต ไดแก โรงเรียนทํามาหากิน  และโรงเรียนคุณภาพ    

            2. ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  มาตรฐาน

ดานปจจัย ไดแก บุคลากรมีคุณภาพ และวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูเพียงพอมีคุณภาพ  

มาตรฐานดานกระบวนการ ไดแกกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และการสรางโอกาสทาง

การศึกษา  มาตรฐานดานผลผลิตไดแก นักเรียนเปนคนเกง  ขอเสนอแนะไดแก ผูบริหารตองสราง      

ความเชื่อม่ันศรัทธาใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอก และมุงพัฒนากระบวนการจัด     

การเรียนการสอนของครูอยางจริงจังและตอเนื่อง  
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            3. วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ                 

                 ผูบริหารตองมีความมุงม่ันตั้งใจ  สรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหเกิดกับครูและผูปกครอง  ใชหลัก 

การบริหารแบบมีสวนรวม ทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตร บรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล สรางโอกาส

ทางการศึกษา และใชกระบวนการนิเทศภายใน    

                ครูใชวิธีสอนใหเด็กเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดการเรียนรูใชสื่อ ICT สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน มีการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และมีสุนทรียภาพ    

                 ศึกษานิเทศก ใชวิธีการนิเทศเปนคณะในลักษณะการสรางเครือขายการนิเทศ ใชรูปแบบหรือ

เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย  นิเทศหลายชองทาง จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกยองเชิดชูเกียรติ 

สรางขวัญกําลังใจ  และสรางความภูมิใจรวมกัน  

                ผูแทนชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี สรางอาคารเรียน  โดยสนับสนุน

งบประมาณสวนตัวและระดมทุนจากภายนอก เปนผูชวยสอนงานอาชีพ และเปนเครือขายดูแลความ

ประพฤตินักเรียน  

                นักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทําใหโรงเรียนสะอาด ตั้งใจเรียนใหมี

ความรู สอบไดคะแนนดี เพ่ือใหโรงเรียนมีชื่อเสียง รวมประชาสัมพันธโรงเรียน และหารายไดเขาโรงเรียน   

 4.  ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  

                ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานปจจัย  ความพึงพอใจท่ีมีตอกระบวนการ 

นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานกระบวนการนิเทศ   ความพึงพอใจ

ของผูแทนชุมชนท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน   ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ดีประจําตําบล รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน    

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

            5. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล    

                โรงเรียนควรพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเปน Active Learning  

พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท้ัง 15 ตัวชี้วัด  และสรางอัตลักษณโรงเรียนดีประจําตําบลใหโดดเดน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูมีทักษะการบริหารจัดการ และ

การสอนดานอาชีพ นิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรพัฒนา 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน    
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Abstract    

 

           The Development of Sub  - district Good Schools Quality by 8S’s Supervisory Model 

was a research and development, mixed methodology by qualitative and quantitative 

analysis. The purposes of this research were 1) to study the success of the Sub - district 

Good Schools resulting from the development of the  8S's Supervisory Model,  2) to study 

the problems,  limitations and suggestion in the Sub - district Good Schools operations,  

3) to study how to encourage the implementation of Sub - district Good Schools, and 

4) to study the satisfaction of administrators, teachers, supervisors, community representatives 

and students in the operation of Sub - district Good Schools.  This research conducted    

in year 2017.  The areas of this research were covered  5 regions of Thailand, including 

Northern, North - east, East, Central and Southern areas.  Research tools were the focus 

group discussion,  in - depth interviews and questionnaires.                         

             The target group of this research consists of  1) Focus group discussion consisting 

of school administrators, teachers and supervisors of 275 people.  2) The in – depth 

interviews consisted of school administrators, teachers, community representatives  

and students of 140 people,  and 3) Online respondents consisted of school administrators, 

teachers all Sub - district Good Schools, and supervisors of 19,092 people.  Respondents 

for questionnaire sets consisted of school administrators, teachers, supervisors, community  

representatives  and students  of 446 people, combined  target of 19,953 people.  All data 

was analyzed and presented in both statistical and descriptive.   

             The results showed that :  

             1. The success of the Sub  -  district Good Schools were  resulted from the 

development of the 8S's Supervisory Model.  Input factors : quality of personnel,   

adequate and available building.  Process factor : administrative process efficiency.  Output 

factors : schools livelihood  and quality school.     

             2. Problems, limitations and suggestion in the Sub - district Good Schools   

operations. Input factors : quality of personnel, adequacy and quality of the materials, 

technology media, resources.  Process factors : processes of teaching and learning quality, 

the way to create educational opportunities.  Output factor : smart students. Some respondents 

suggested  that administrators need to build trust confidence and credibility to personnel  

and others,  and focus on the teaching process  seriously and continuously.   
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            3. To encourage the implementation of the Sub – district Good Schools success fully. 

               The school administrators must be committed, create trust to teachers and 

parents, and work collaboratively with them as teamwork. School management should 

be based on good governance.  Educational opportunities and internal supervision 

should be done. 

               The teachers taught their students to behave good, be smart and happy by 

behaving themselves as good models and conducting 12 core values of Thai people in 

their daily lives. Using ICT as learning tools, promoting careers in school curriculums, 

developing classroom and school researches and innovations, and using various learning 

activities made students skillful and aesthetics. 

               The supervisors used the supervisory boards and their network supervision, 

using various technical supervision. They used guidelines for multi - channel communication. 

Conducted to knowledge sharing and management. To be honor, create morale,  inspiring 

their teachers to feel proud and honorable.  

               The community representatives participated in school building and landscape 

development, supported some budget for some buildings. Using private funding, being 

local wisdom teachers and student support system networking were their supporting. 

                The students were involved in the maintenance of school environment and 

keeping their school clean and tidy. To promote their schools to public, they paid 

attention in studying for higher scores and better achievement. Sometimes they attended 

some activities to earn some money for their schools too. 

            4. Satisfaction in the operation of the Sub - district Good Schools. 

               Satisfaction of school administrators, teachers and supervisors towards the 

success of the Sub - district Good Schools based on standards and indicators. The highest 

average factors were input. The of community representatives towards the educational 

management development of satisfaction towards supervision process, model and 

supervision techniques were supervision process. The satisfaction Sub - district Good Schools  

were the school operation.  Students were satisfied with the Sub – district Good Schools  

development. The highest average of their satisfaction was their school career products as 

“One School, One Career, One Product” 

            5. Feedback on the operation of the Sub - district Good Schools. 

               The teachers should develop the classroom action researches and active learning 

activities to develop the school quality, based on standards and 15 indicators. Creating  



ฉ 
 

an identity  for  the Sub - district Good Schools is outstanding. The office of educational service 

areas should develop  school  personnel by providing  teaching  methodology and career skills. 

To supervise and mentor them continually. The Office of the Basic Educational Commission 

should develop and support the Sub - district Good Schools continually for sustainable 

development and achievement. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

            การศึกษาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาคนใหมีชีวิตท่ีสมบูรณ  การสงเสริมใหประชาชน

ของประเทศไดรับการศึกษาจึงถือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีคุมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ

เยาวชนในวัยเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

หมวดท่ี 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22, 24 และ 26 ไดกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  อีกท้ังดานการจัด

กระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม   

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน    

รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว     

ในทุกวิชา  สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู ตลอดจนประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  และใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปกับกระบวน 

การเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา   และในหมวดท่ี 9 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 66  กําหนดวา ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได  เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15, 37 - 38) 

            ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษย

ท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลเมืองโลก   

ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ

พ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ   
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โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญในการพัฒนาผูเรียน 5 ดาน ไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

ซ่ึงครูผูสอนตองปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ตอการดํารงชีวิต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  สามารถ 

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข  โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนไววาผูเรียนจะตองมี

ความรูความเขาใจกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค ใชกระบวนการกลุมในการ 

ทํางาน  เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร  ใชกระบวนการเทคโนโลยี

และระดับของเทคโนโลยี  เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ  

และมีวิธีการหางานทําท่ีสอดคลองกับความรูความถนัดและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 :  

4 - 7, 206 - 209)      

            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนบทบาทท่ีสําคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา

โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเกิดผลตามหลักสูตร  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเปน

ความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโรงเรียน   

ในทองถ่ินชนบท  ซ่ึงนักเรียนสวนใหญไมสามารถเขาถึงโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ    

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)   ไดกําหนดหลักการในการพัฒนาการศึกษา

ไวท้ังดาน“คุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวม”  พรอมท้ังกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา

และเรียนรูท่ีตองการปฏิรูปอยางเรงดวน 4 ประการหลัก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 

13 -22)  ดังนี้  

  1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ท่ีมีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย  สามารถเรียนรูดวยตนเอง

และแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห 

แกปญหา  คิดริเริ่มสรางสรรค  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก

และความภูมิใจในความเปนไทย  ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง สามารถกาวทันโลก  มีสุขภาพกายสุขภาพใจ

ท่ีสมบูรณ หางไกลยาเสพติด  เปนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน  มีสมรรถนะ 

ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา 

มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและแสวงหาความรู

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม   โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     

ทุกระดับและทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ สําหรับ

การศึกษาและเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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           4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ 

ทุกภาคสวน  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  มีการนําระบบบริหาร

จัดการแนวใหมมาใชควบคูกับการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง  และมีการบริหารจัดการการเงินและ

งบประมาณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)   ซ่ึงรัฐบาลไดเนนใหคนไทยไดเรียนรูอยางมี

คุณภาพ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาส

การศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึง และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร

การศึกษา  จึงกําหนดนโยบายใหมีโครงการ“โรงเรียนดีประจําตําบล” ข้ึนในปงบประมาณ 2553  เพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินชนบทใหมีความพรอม สามารถใหบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ  

มีความเชื่อม่ัน ศรัทธา และสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว  โรงเรียนและชุมชนสามารถจัด

กิจกรรมอันเปนประโยชนเพ่ือการบริการ และเชื่อมความสัมพันธซ่ึงกันและกันไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล นั่นคือเปน“โรงเรียนนาอยู ครูดี 

นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรวมกัน” (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 83 - 90)    

            โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2560 มีโรงเรียน 

ในโครงการจํานวน 6,534  โรงเรียน โดยแบงการพัฒนาเปน 3 ระยะ  จําแนกไดดังตารางตอไปนี้  

ตาราง 1.1 จํานวนโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2553 – 2560 จําแนกตามระยะการพัฒนา 

ระยะท่ี ปงบประมาณ จํานวนโรงเรียน 

1 2553 

2554 

182 

876 

2 2555 

2556 

2557 

867 

836 

999 

3 2558 

2559 

2560 

           1,000 

999 

775 

รวม            6,534 

            ท่ีมา :   ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560 ข : 4 
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            การพัฒนาโรงเรียนในชวงแรก ปงบประมาณ 2553 – 2554  มีการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ

ตามเปาหมายโดยใชยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7  ภายใน 1 ป  โดย 4 เดือนแรก และ 4 เดือนท่ี 2 

เปนเปาหมายการพัฒนาดานโรงเรียนรวม 14 ประการ และ 4 เดือนสุดทาย เปนเปาหมายการพัฒนา

ดานนักเรียน 7 ประการ   ตอมาในชวงท่ีสอง ปงบประมาณ 2555 – 2557   ใชยุทธศาสตรการพัฒนา  

7 - 7 - 7 - 7  โดยเปนเปาหมายดานปจจัย ดานกระบวนการ (วิชาการ)  ดานกระบวนการ (คุณธรรม)  

และดานผลผลิต ดานละ 7 ประการ    และในชวงท่ีสาม ปงบประมาณ 2558 – 2560  ใชยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีไดหลอมรวมมาจาก 2 ชวงแรก  กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 - 5  โดยจัดเปน

มาตรฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ  และมาตรฐานดานผลผลิต    

มีตัวชี้วัดมาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด 

การดําเนินโครงการในระยะแรก ไดรับความรวมมือในการตรวจตราดูแลจากหนวยงานภายนอก 

โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ไดสุมตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล รุนท่ี 1 

และรุนท่ี 2 (ท่ีไดรับงบประมาณป 2553  และ 2554 ตามลําดับ)  จํานวน 40 โรงเรียน   พบวาโรงเรียน   

รอยละ 87.50  ยังไมสามารถพัฒนางานอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียนอยางตอเนื่องไดตาม

เปาหมายของโรงเรียนทํามาหากิน (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2556 : 2 - 3)  และใหขอเสนอแนะ 

ดานการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลใหบรรลุผลตามเปาหมายหลักของโครงการไวดังนี้ 

            1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนงานอาชีพของโรงเรียน มีศักยภาพ     

ความพรอมในการพัฒนาใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน มีโอกาสศึกษาดูงานในองคกรธุรกิจหรือโรงเรียน

ตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนางานอาชีพ  เพ่ือใหเกิดแนวคิดในการพัฒนางานอาชีพตาง ๆ 

และสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน 

            2. ควรมอบหมายใหหนวยงานสวนกลางและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลอยางจริงจังและตอเนื่อง  ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ควรพัฒนาองคกรใหเปนศูนยรวมองคความรู นวัตกรรม และผูทรงคุณวุฒิท่ีสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา

ครูผูสอนไดเปนอยางดี  รวมท้ังควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices) ระหวางกลุมเครือขายโรงเรียน 

            การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลในดานการนิเทศและประเมินเพ่ือยกระดับข้ึนเปน

โรงเรียนตนแบบ ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรวบรวมผลการประเมิน

โรงเรียนตนแบบในปท่ีผานมาตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปงบประมาณ 2558  พบวามีโรงเรียนดีประจําตําบล

ท่ีผานการประเมินคุณภาพเปนโรงเรียนตนแบบ รอยละ 59.94  ของโรงเรียนท้ังหมด  ซ่ึงไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : ออนไลน)  และ

จากขอมูลความคิดเห็นของศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล

ในแตละภาค  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประจําตําบลในระยะท่ีผานมา  พบเรื่องท่ีตอง

ดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในสวนท่ียังบกพรองในดานสภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ท่ีขาดโอกาสในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ดานการสงเสริมงานอาชีพ  บุคลากรของโรงเรียนยังตองการการเติมเต็มเรื่องทักษะและประสบการณ 

ดานการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง   ดานการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีทําการนิเทศได

ไมท่ัวถึง  และมีขอจํากัดในการประเมินโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล ทําใหมีจํานวนโรงเรียน

ตนแบบนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลไมชัดเจน  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะจากสวนกลางใหเกิดการสรางและพัฒนา

ผลงาน (บุญญลักษณ  พิมพา, 2558 : 3)            

            นอกจากนี้ ขอมูลจากผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนดีประจําตําบลดานแนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนพบวา  โรงเรียนควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรทุกภาคสวน ท้ังตัวแทนจากชุมชน วัด

และองคกรตาง ๆ  สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนและปรับวิสัยทัศนของโรงเรียนใหสอดคลองกับ

เปาหมายของโครงการ และควรจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริงโดยมีชุมชนเปนฐาน  จัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  โดยสงเสริมการมีสวนรวมดานทุนทรัพยและการดูแล

รักษา ท้ังจากภายในและภายนอกโรงเรียน  ฝกลักษณะนิสัยผูเรียนในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ  

ความมีวินัย ความสุภาพ  การตรงตอเวลา และการสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน (ธิติพันธุ อวนศรี, 2556 : 92) 

ดานการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย ขอบขายงาน และผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

โดยมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง  มีการสรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

ตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด  สวนดานการเรียนรูควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ ใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบกับการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน  รวมท้ังเปดโอกาส

ใหคณะครู นักเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนไดตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีดี (ฐานิตย เนคมานุรักษ, 2557 : 72 - 73)                                                  
            จากนโยบายและความสําคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล และปญหาความ

ตองการจําเปน  ท้ังดานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมเปนไปตามเปาหมาย   

ตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ดานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเปนโรงเรียน

ตนแบบยังมีจํานวนนอย  และขอมูลความคิดเห็นในการดําเนินงานของศึกษานิเทศกเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  รวมท้ังแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจาก

ผลการวิจัย   ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นความตองการจําเปนท่ีตองมีการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลอยางเรงดวน   ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   

ระยะท่ี 3  ปงบประมาณ 2558 - 2560  ผูวิจัยซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดเรงขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดประสิทธิผล  โดยใชรูปแบบการพัฒนางานท่ีมีกระบวนการดําเนินงาน 

8 ข้ันตอน ใชชื่อวา “8S’s Supervisory Model” ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการได  จากการดําเนินงานตามรูปแบบและวิธีการในการพัฒนา

โรงเรียน ระยะท่ี 3 อันเปนระยะสุดทายของโครงการ  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช  8S’s Supervisory Model” ข้ึน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

            1. เพ่ือศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนางานโดยใช 

“8S’s Supervisory Model” 

  2. เพ่ือศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

  3. เพ่ือศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ  

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู  ศึกษานิเทศก  ผูแทนชุมชน และนักเรียน 

คําถามในการวิจัย 

            1. สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเกิดจากการพัฒนางาน โดยใช  “8S’s 

Supervisory  Model”  เปนอยางไร 

  2. การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลมีปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะอยางไร 

  3. วิธีการใดท่ีชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ  

  4. ผูบริหารสถานศึกษา ครู  ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน มีความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลเพียงใด 

ความสําคัญของการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช“8S’s Supervisory Model” 

ทําใหไดขอมูลความรูท่ีเปนประโยชน ดังนี้ 

            1. งานวิจัยเรื่องนี้มีเปาหมายและกระบวนการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม 

แหงการเรียนรูตลอดชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   สอดคลองกับยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

รวมท้ังสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545    

ซ่ึงทําใหเห็นถึงรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ท่ีพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกัน     

ตอการเปลี่ยนแปลง และสรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในอาชีพและวัฒนธรรมไทย    

            2.  ผลการวิจัยทําใหเห็นภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลซ่ึงสะทอน 

ถึงความเปนโรงเรียนชนบทท่ีมีคุณภาพ  มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมงานดานอาชีพ  

ชวยใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  และเห็นชองทางการประกอบอาชีพท้ังในปจจุบันและอนาคต    

ซ่ึงจะสามารถสงผลถึงการเปนโรงเรียนทํามาหากินไดตามเปาประสงคของโครงการ    

 3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไมไดอยูในโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนสังกัดอ่ืน  สามารถนําแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบ

โรงเรียนดีประจําตําบล ไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมี

ทักษะทางสังคมสูงข้ึน  ลดปญหาวิกฤตทางสังคมใหนอยลง เปนคนมีคุณภาพ  และสามารถดํารงชีวิต 

อยูในสังคมไทยและสังคมอ่ืนไดเปนอยางดี 
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 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา การพัฒนาสังคม และการสงเสริมเศรษฐกิจ      

มีเครือขายสถานศึกษาท่ีชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูดานการ

สงเสริมอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ  หนวยงานดังกลาวสามารถนําแนวคิดจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน

ตอการพัฒนางานในสวนท่ีเก่ียวของ    

นิยามศัพทเฉพาะ 

  โรงเรียนดีประจําตําบล  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของแตละตําบลใหเขาโครงการโรงเรียนดี 

ประจําตําบล จํานวน 6,534 โรงเรียน  มีกําหนดการพัฒนาตั้งแตปงบประมาณ 2553  ถึง 2560   โดยแบง 

การพัฒนาเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 เริ่มตนพัฒนา (ปงบประมาณ 2553 - 2554) ระยะท่ี 2 พัฒนา

สรางสรรค สานตอแนวคิด (ปงบประมาณ 2555 - 2557) และระยะท่ี 3 สูความสําเร็จและยั่งยืน 

(ปงบประมาณ 2558 - 2560) 

            การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  หมายถึง กระบวนการดําเนินงานอยางมีแผน

และตอเนื่อง  ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

ในโรงเรียนดีประจําตําบล   

            สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล  หมายถึง  ผลการดําเนินงานท่ีประสบความ 

สําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะ

ท่ี 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ปงบประมาณ  2558 - 2560   

  มาตรฐานและตัวช้ีวัดของโรงเรียนดีประจําตําบล   หมายถึง  มาตรฐานในการพัฒนาและ

ประเมินการดําเนินงานของโรงเรียน 3 ดาน  ไดแก  ดานปจจัย  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต 

ประกอบดวยตัวชี้วัดดานละ 5 ตัวชี้วัด รวม 15 ตัวชี้วัด 

   8S’s Supervisory Model หมายถึง รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหาร 

จัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน ไดแก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan : ตรวจสภาพปจจุบันและปญหา 

Standards : ศึกษาขอมูลมาตรฐาน 

Set Strategies : กําหนดกลยุทธการทํางาน 

Start to Implement : ปฏิบัตติามกระบวนการท่ีวางไว 

Support : สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน 

Summarize : สรุปรวมผลงานท่ีทําได 

Share and Admiring : แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ 

Sustainable Development : พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน 



8 
 

            รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศ  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานท่ีมีการจัดระบบ

และกระบวนการ ใหการนิเทศมีความกาวหนาและเกิดประสิทธิผล 

            การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  หมายถึง การดําเนินงานใหเกิดการวางแผน 

จัดระเบียบ ควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  ประสานงาน และติดตาม

ประเมินผล ทําใหการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมาย 

 

ประโยชนท่ีไดรับ  

   ผลการวิจัยทําใหทราบขอมูลท่ีสงผลตอการพัฒนาการศึกษา ดังตอไปนี้ 

           ดานผลผลิต (output) 

          1. ทําใหทราบถึงสภาพความสําเร็จ สภาพปญหา และขอจํากัดในการดําเนินงานของโรงเรียนดี

ประจําตําบล  ทางดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต 

     2. ทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาในโรงเรียนท่ัวไป 

     3. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และ

นักเรียน ในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานมา 

     4. ไดขอเสนอแนะในการปฏิบัติ การแกไขปญหาและการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล 

           ดานผลลัพธ (outcome) 

     5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สามารถนําผลท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีชนบท  เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการออกแบบการจัดการศึกษา 

ใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

            6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรูปแบบการพัฒนางานท่ีเปนระบบสําหรับใชเปนแนวทาง 

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

            7. โรงเรียนดีประจําตําบล และเครือขายการมีสวนรวมในชุมชน ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนใน

การแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน และวางแผนพัฒนางานของโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาและ

ยั่งยืนตอไป 

    ดานผลกระทบ (impact) 

    8. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนดีประจําตําบลจะไดรับ 

การปลูกฝงดานคุณธรรม การสรางคานิยมทางดานการสรางงาน สรางอาชีพ เพ่ือมุงสูการประกอบอาชีพ 

เพ่ือหารายได ควบคูกับการแสวงหาความรูในอนาคต 

    9. นักเรียนสวนใหญท่ีผานการศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบล  เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จะมีทิศทางในการกาวเขาสูตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ควบคูกับการศึกษาดานอาชีพ  

มากกวาการศึกษาตอระดับสูง 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

            การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนดปีระจําตําบลโดยใช 8S’s Supervisory Model”   

มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและแนวทางการศึกษา ดังนี้  

            1.  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

                 1.1  หลักการในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  

                 1.2  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายของรัฐบาลป 2553-2560   

                 1.3  การจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดปีระจําตําบล ตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย 

            2.   แนวคิด หลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

                 2.1  การนิเทศการศึกษากับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

                 2.2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย   

                 2.3  การจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 
                 2.4  การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม  

                 2.5  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย   

                 2.6  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ                

 3.  กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ  

            3.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

                  3.2  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579                                            

            3.3  แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

            3.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)            

            3.5  นโยบายรัฐบาล 

            4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                 4.1  งานวิจัยในประเทศ 

                 4.2  งานวิจัยตางประเทศ                   

ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดปีระจําตําบล 

           1. หลักการในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล 

               โรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการพัฒนา โดยใชหลักการตามแนวทางการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพ ดังนี้  (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559ก : 9 - 11)   

              1.1 การดําเนินงานตามวัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษา               

                    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด 

คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ ซ่ึงถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพ
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ของการทํางาน การมีรายได และการพ่ึงตนเองในท่ีสุด   โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มีวัตถุประสงค

ของการดําเนินโครงการท่ีมุงเนนใหเกิดคุณภาพ ดังนี้ 

                    1.1.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินชนบทใหเปน “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพรอมและ

ความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการการศึกษาแก

นักเรียนอยางมีคุณภาพ เปนศูนยพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนตางๆท่ีอยูใกลเคียงและมีกิจกรรมบริการชุมชน   

          1.1.2  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับนักเรียนในทองถ่ินชนบท 

                   1.1.3  เพ่ือสงเสริมความรวมมือ และการมีสวนรวมจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําไปสูความเขมแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอํานาจ  

                    การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตลอด

โครงการไวเปน 3 ระยะ สําหรับการดําเนินงานระยะท่ี 3 ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท่ีสนองตอนโยบายดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2559 รวม 3 ขอ ไดแก ขอ 2) การเรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาให

ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาส มีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหมควบคู

กันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และการคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูงและ

โลกของการทํางาน  ขอ 3) การเรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

มีการประสานสัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดวยมาตรฐานและ

การประเมินหลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู  และขอ 11) การ

ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพเพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาส

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558ก : 2 - 3) และจาก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กลยุทธการเพ่ิมโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ขอ 1.1 - 1.2 ไดมุงเนนให    

1) สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความตองการจําเปนของผูเรียน ชุมชนและบริบทของพ้ืนท่ี ท้ังใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับบริบท

ของพ้ืนท่ี และมุงสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล และ 2) สงเสริมและ

สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังท่ีจัดเองและสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือเปนการ

สงเสริมการมีงานทําและเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : 5 - 6) 

                    นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนการดําเนินงานสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานอาชีพไวใน

ขอ 4)  คือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา  เพ่ือใหนักเรียนมีอาชีพ (Career)  ในแตละชวงชั้น  

กลาวคือ นักเรียนชั้น ป.1 - 3 ควรไดรูจักกับอาชีพตาง ๆ ชั้น ป.4 - 6  เนนการสรางนิสัยการทํางาน     

ท่ีพึงประสงค  ชั้น ม.1 - 3 จัดการศึกษาใหนักเรียนคนหาอาชีพตามความตองการของตนเองและมีโอกาส 

ใหนักเรียนไดเรียนรูภาพของงานและการฝกทักษะอาชีพเบื้องตน ชั้น ม.4 - 6 นักเรียนควรไดเรียนรูเก่ียวกับ

อาชีพในอนาคตอยางมีความหมายและไดรับการฝกประสบการณทางอาชีพ โดยกําหนดใหมีหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : ออนไลน) พรอมท้ัง
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สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการสรางความรู อันจะเปนการลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับคนไทยทุกคน                

                      1.2  ภาพความสําเร็จของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล                                                                                                          

                 โรงเรยีนนาอยู  ครดู ี นกัเรยีนมีคุณภาพ  ชมุชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกนั 

 

      

         

                             

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาอยู 

 
 

 กายภาพ 
 วัฒนธรรม 
   องคกร 
 
 

  โรงเรียนสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย (Clean / 
     Green /Safe) และมีอาคารเรียน อาคาร 
     ประกอบ หองปฏิบัติการ สื่อ วัสดุอุปกรณ 
     เพียงพอ และมีระบบการใชอยางคุมคา 
 มีวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพและ         
     มิตรภาพที่สงผลตอการทํางาน การเรียนรู             
     และการอยูรวมกันอยางมีความสุข   
 

ครดู ี

 

 ผูบริหาร 
    นําการ 
    เปลี่ยนแปลง 
 ครูเพียงพอ 

     สอนดี 
     สอนจริง 

 

 ผูบริหารยึดหลักประสานพลัง สรรคสราง 
     ศรัทธา  มุงพัฒนาวชิาการ 
 ครู มีจํานวนเพียงพอและสอนตรงวิชาเอก  
     ตองหาความรู สรางความรู และพัฒนาความรู   
     รักและเอาใจใสตอนักเรียน  มีเวลาปฏิบตัิภารกิจ 
     ในการจัดการเรียนรูอยางเต็มที่ 
 

นกัเรียนมคีุณภาพ 

 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 
 คุณลักษณะ 
    ท่ีพึงประสงค 
 

  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุมสาระ 
     การเรียนรูหลักเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ย       
     ระดับประเทศ 
 ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทุกขอ   
     เนนใหนักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจมใส ยิ้ม ไหว  
     ทักทายกัน 
 

ชมุชนรวมใจ 

 

 MOU 
 รวมพัฒนา 
 รวมภาคภูมิใจ 

 

 มีการจัดทําขอตกลงรวมกันกับชุมชน  
     องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายตางๆ 
 โรงเรียน ชุมชน รวมพฒันาสูโรงเรียนคุณภาพ 
     ของตําบล 
 โรงเรียนเปนความภาคภูมิใจของสังคม 
 

ใชประโยชนรวมกนั 

 

 ศูนยการเรียนรู 
    ของชุมชน 
 บริการชุมชน 
    อยางมี    
    ประสิทธิภาพ 
 

 ชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา 
 มีหองสมุดที่มีคุณภาพสําหรับใหบริการแกชุมชน 
 มีหองคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต 
     ที่ทันสมัย สามารถใหบริการแกชุมชนได 
 มีศูนยกีฬาที่ชุมชนสามารถมาใชประโยชนได 
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               1.3  ภาพลักษณของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                   โรงเรียนดีประจําตําบลตองไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ตามภาพความ 

สําเร็จของโครงการ โดยกําหนดคุณลักษณะ หรือ “ภาพลักษณ” ของโรงเรียน ดังนี้ 

                   1.3.1  โรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนท่ีมีความพรอมดานกายภาพสะอาด รมรื่น 

และปลอดภัย เปนโรงเรียนทํามาหากิน ท่ีเนนการพัฒนาพ้ืนฐานดานอาชีพและการมีรายไดระหวางเรียน 

เปนโรงเรียนของชุมชน ท่ีมีความรวมมือกับทองถ่ิน เปนศูนยกลางการเรียนรู ใหบริการแกชุมชนและ

โรงเรียนอ่ืน ๆ  

                   1.3.2 โรงเรียนมีสัมฤทธิผลเปนท่ียอมรับ หมายถึง เปนโรงเรียนท่ีผูปกครองหรือชุมชน 

ใหการยอมรับ เปนโรงเรียนท่ีมีผลงานไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลงศึกษาดูงานของ

หนวยงานอ่ืน  เปนโรงเรียนไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)   

                    1.3.3  นักเรียนเปนคนดี  หมายถึง  นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย      

12 ประการ 

                   1.3.4 นักเรียนเปนคนเกง หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง 

ไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศใน 5 กลุมสาระหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห 

คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางดาน

อาชีพ หรือมีรายไดระหวางเรียน และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

                   1.3.5  นักเรียนเปนคนมีความสุข  หมายถึง นักเรียนมีความเปนเลิศ เชน ดานดนตรี  

กีฬา  ศิลปะ และเทคโนโลยี  นักเรียนมีสุขภาวะสมรรถภาพทางกายท่ีดี ปลอดอบายมุขและยาเสพติด 

             1.4  กิจกรรมสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน   
                   1.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเขมขน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปน เปนทักษะพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนทุกคน การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงและเนนการคิดวิเคราะหดวยการเรียนแบบโครงงาน 

(Project-Based Learning)  หรือการเรียนโดยการแกปญหา  (Problem - Based Learning) 

                   1.4.2 พัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน ไดแก การพัฒนาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร   

1 เครื่องตอนักเรียน 10 คน มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สะอาดรมรื่น 

ปลอดภัย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จัดใหมีหองสมุด 3 ดี มีสระวายน้ําหรือศูนยกีฬา 

(Sport complex)  มีอุปกรณดนตรี กีฬา และศิลปะ สําหรับโรงเรียนรุนแรก สวนโรงเรียนรุนตอ ๆ มา

ไดรับงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่ง 

                   1.4.3  สรางบุคลากรครูและผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลตนแบบ ระดับตําบลอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามภาพความสําเร็จท่ีกําหนดไว 
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                   1.4.4  จัดเครือขายความรวมมือกับโรงเรียนอ่ืน  เพ่ือชวยเหลือทางวิชาการ ทําใหเกิด

ระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ใชระบบโรงเรียนพ่ีดูแลโรงเรียนนอง   

                   1.4.5  เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหมีความมุงม่ัน 

รวมมือกันสรางเครือขาย บาน วัด โรงเรียน “บวร” และ บาน โรงเรียน มัสยิด “บรม” ตลอดจนการทํา 

CSR (Corporate Social Responsibility) ของภาคเอกชน 

                    1.4.6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหเห็นถึงความกาวหนา 

ของการพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพอยางตอเนื่อง 

                     1.4.7  พัฒนาระบบนิเทศติดตามผลอยางเปนระบบโดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เปนหลักในการวางแผนออกติดตามนิเทศและรายงานผลเปนประจําทุกป            

              1.5  กลยุทธในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  

                     การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีวิธีการในการขับเคลื่อนโดยกําหนดเปาหมาย 

การพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ ดังนี้  

                    ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ 2553 – 2554  ใชยุทธศาสตร 7 - 7 - 7  เปนระยะ 

“เริ่มตนพัฒนา” โดยมีเปาหมายการพัฒนา 3 ชวงเวลาดังนี้    

                       ชวง 4 เดือนแรก  เปาหมายดานปจจัย (input)  7 ประการ 

                        1)  มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน เชื่อม่ันวาทําไดจริง 

                        2)  มีเปาหมายพัฒนานักเรียนท่ีทุกคนเขาใจถูกตองตรงกัน 

                        3)  มีความสะอาดทุกแหงท่ีเกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน 

                        4)  มีบริเวณโดยรอบ รมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ 

                        5)  มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส 

                        6)  มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด 

                        7)  เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมเปนเจาของและพัฒนา 

    ชวง 4 เดือนท่ีสอง เปาหมายดานกระบวนการ (process) 7 ประการ 

                        1)  มีหองสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอาน นักเรียนไดใชหองสมุดทุกคน 

                        2)  มีหองปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ไดใชงานอยางคุมคา 

                        3)  มีศูนยการเรียนรูงานอาชีพท่ีครบวงจร สรางอาชีพ หารายไดระหวางเรียน 

                        4)  เปนศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา 

                        5)  มีหองสุขานักเรียนท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

                        6)  ครูใชแหลงเรียนรู ใชภูมิปญญาทองถ่ิน ใชสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน 

                        7)  ผูบรหิารเปนท่ียอมรับในการเปนนักพัฒนาและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

     ชวง 4 เดือนท่ีสาม เปาหมายดานผลผลิต (output)  7 ประการ  

     1)  มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน (ชื่อเสียงดี) 
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                        2)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเดิมหรือมากกวาคาเฉลี่ยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ใฝรู) 

        3)  อานคลอง เขียนคลอง นับแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไป (ใฝเรียน) 

        4)  มีความซ่ือสัตย สุจริต (ใฝดี) 

        5)  มีวินัย ยิ้มไหวทักทายกัน (มีความเปนไทย) 

        6)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี) 

        7)  ใชสื่อ เทคโนโลยีได รักงานอาชีพ (รักงานอาชีพ)  

                  ระยะท่ี 2  ปงบประมาณ 2554 - 2557  ใชยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7 - 7          

เปนระยะ “พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด”  โดยมีเปาหมายการพัฒนา 4 ดาน ไดแก 

                       ดานปจจัย (Input) พัฒนาโรงเรียน 7 ประการ 

                       1)  มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน เชื่อม่ันวาทําไดจริง 

 2)  มีเปาหมายในการพัฒนานักเรียนท่ีทุกคนเขาใจถูกตองตรงกัน 

                       3)  มีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม เกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน 

 4)  มีบริเวณโดยรอบ รมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ 

                       5)  มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส 

 6)  มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

                       7)  เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน 

                       ดานกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู 7 ประการ 

  1)  จัดบรรยากาศหองสมุดเหมือนบาน มีหนังสือ สื่อใหมเพียงพอเหมาะสม 

  2)  ปรับปรุงใชสื่อการเรียนรูในหองปฏิบัติการตางๆ อยางคุมคา 

  3)  ใชศูนยการเรียนรูงานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

  4)  เปนศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา 

  5)  มีหองสุขานักเรียนท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

  6)  ครูใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู 

  7)  ผูบริหารเปนท่ียอมรับในการเปนนักพัฒนาและผูนําการเปลี่ยนแปลง 

                       ดานกระบวนการ (Process) ปลูกฝงนิสัยนักเรียน  7 ประการ 

1)  ฝกความมีวินัย  

2)  ฝกการแสดงความเคารพ 

3)  ฝกความอดทน 

4)  ฝกนิสัยผานกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ จากการมีสวนรวมของ “บวร” “บรม” 

5)  ปลูกฝงจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม (บาน วัด มัสยิด โรงเรียน) 

6)  สรางแรงจูงใจใหนักเรียนทําความดีทุกวัน 

7)  ผูบริหารและครูปฏิบัติตนเปนตนแบบท่ีดี (กาย วาจา ใจ) 
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                       ดานผลผลติ (Output)  7 ประการ 

1)  ชื่อเสียงโรงเรียนดี 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเดิม หรือเทากับ หรือมากกวาคาเฉลี่ยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ใฝเรียน) 

3)  อานเขียน คิดเลขคลองชั้น ป.2 และสื่อสารภาษาอาเซียนได ชั้น ม.3 (ใฝรู) 

4)  มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝดี) 

5)  มีจิตอาสาและมีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม (รับผิดชอบสวนรวม) 

6)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต (สุขภาพดี) 

7)  ใชเทคโนโลยีได 1  ใชภาษาอาเซียนได 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก)  

                    ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2558 – 2560  ใชยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 – 5 

เปนระยะ “สูความสําเร็จและยั่งยืน”  มีเปาหมายการพัฒนา 3  ดาน 15  ตัวชี้วัด ดังนี ้

                       ดานปจจัย จํานวน 5 ตัวชี้วัด  ไดแก 

      1)  บุคลากรมีคุณภาพ 

      2)  แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถนําไปใชได 

อยางเปนรูปธรรม 

      3)  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

      4)  วสัดุ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอ และมีคุณภาพ 

      5)  อาคาร สถานท่ี เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 

      ดานกระบวนการ  จํานวน  5 ตัวชี้วัด   ไดแก 

      1)  กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  

      2)  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

      3)  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

      4)  กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ    

      5)  กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

      ดานผลผลิต  จํานวน 5 ตัวชี้วัด  ไดแก 

      1)  โรงเรียนคุณภาพ 

      2)  โรงเรียนทํามาหากิน 

      3)  นักเรียนเปนคนดี 

                      4)  นักเรียนเปนคนเกง 

                      5)  นักเรียนเปนคนมีความสุข 

                  สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้ 
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              แผนภูมิท่ี  2.1  Roadmap  การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  ป 2553 - 2560 

              ท่ีมา  :  ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. Annual Report   

                         Deetambon  Project  2016.  2559ข,  น.18 

      

เริ่มตนพัฒนา 

มีแผนการพัฒนา  ทํางานตามเปาหมาย  

โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย  

เปนแหลงเรียนรูใหบริการแกชุมชน         

รักงานอาชีพ  ผูบริหารนําการเปลี่ยนแปลง 

ระยะ 1 

(พ.ศ.2553 - 2554) 

(7 - 7 - 7) 

พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด 
โรงเรียนดีของชุมชน คุณธรรมดี 
ปลอดอบายมุข ปลอดสารเสพติด 

บรรยากาศอบอุน 
ผูมีสวนเก่ียวของรวมนิเทศ ประเมินและพัฒนา 

     ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน     
         บริการเครือขายและชุมชน 

 

ระยะ 2 
(พ.ศ. 2555 - 2557) 

(7 - 7 - 7 - 7) 
 

สูความสําเร็จและย่ังยืน 

โรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงดี  
มีสัมฤทธิผลเปนท่ียอมรับ  

นักเรียนใฝรู ใฝเรียน ใฝดี รักงานอาชีพ  
รักความเปนไทย  

เปนคนเกง ดี มีความสุข 
 

ระยะ 3  

(พ.ศ. 2558 - 2560)  

(5 - 5 - 5) 
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              1.6 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล              

                    การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลมีแนวทางการดําเนินงานท่ีประกอบดวย 

องคกรหลัก 3 ระดับ ซ่ึงตองรวมกันดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และบรรลุผลตามเปาหมาย  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด

บทบาทหนาท่ีและแนวทางการพัฒนาคุณภาพดวยการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลของหนวยงาน 

แตละระดับดังนี้                         

                   1.6.1  บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนองคกรกําหนดนโยบาย ทิศทาง 

เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดไปใช จึงมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

                        1.6.1.1  กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล แนวทาง 

การนิเทศ  แนวทางการประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 

Practices) 

                        1.6.1.2  สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการนิเทศ     

แนวทางการประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ แกผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูเก่ียวของ 

                        1.6.1.3  จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

                        1.6.1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                        1.6.1.5  วิเคราะหและสังเคราะหผลการนิเทศโรงเรียน และวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ

โรงเรียนดีประจําตําบลของทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวนําขอมูลมากําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงาน 

                        1.6.1.6 ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนและบุคลากร   

ในโรงเรียนดีประจําตําบล 

                   1.6.2  บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานท่ีนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม จึงมีบทบาทสําคัญ ดังนี้ 

                        1.6.2.1  แจงจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการใชงบประมาณแกโรงเรียน 

                        1.6.2.2  สรางความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการนิเทศ แนวทาง 

การประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ แกศึกษานิเทศก ผูบริหาร 

ครู และผูเก่ียวของ 

                        1.6.2.3  กําหนดแผนการนิเทศ การประเมินโรงเรียน การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ โรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัดใหครอบคลุมทุกโรงเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

                        1.6.2.4  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียน คณะกรรมการ

ประเมิน คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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                        1.6.2.5  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลแลวนํามา

สรุปผล รายงานและเผยแพร 

                        1.6.2.6  ประชุมผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ท่ีไดมากําหนดจุดพัฒนาและวางแผนการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 

                    1.6.3  บทบาทของสถานศึกษา 

                 สถานศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียนดีประจําตําบล  ดังนี้ 

                        1.6.3.1  สรางความตระหนัก ความเขาใจ เก่ียวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการ

ประเมิน โรงเรียนดีประจําตําบล  การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

แกบุคลากรในโรงเรียน และผูเก่ียวของทุกคน 

              1.6.3.2  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

              1.6.3.3  จัดทําแผนการใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

                1.6.3.4   คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล และโรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วดั วิเคราะห และสรุปผล  

                       1.6.3.5  ประชุมผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    

ท่ีไดจากคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินตนเองของโรงเรียนมาปรับปรุง 

แกไข และกําหนดจุดพัฒนารวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องและยั่งยืน 

              1.6.3.6  รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล รวมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ

โรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด        

    1.7 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล    

                      การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  เปนการนิเทศเพ่ือใหปรากฏผลงาน 

ท้ังดานปจจัย ดานกระบวนการและดานผลผลิต ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนด และสามารถนําผล 

การนิเทศติดตามและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงแกไขไดทันทวงที   จึงควรมีการดําเนินการ โดยคณะ 

กรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ขององคกรท่ีเก่ียวของทุกระดับ   

ซ่ึงแตละระดับมีพันธกิจในการดําเนินงาน ดังนี้ 

                     1.7.1  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

                         1.7.1.1  วางแผนการดําเนินงาน  

                             1)  วิเคราะห วินิจฉัย จําแนกขอมูลท่ีสําคัญสําหรับการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล 

ทุกโรงเรียน ท้ังดานปจจัย ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต   

                             2)  จัดลําดับสภาพตามความตองการจําเปน เพ่ือจัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผล ท้ังโรงเรียนท่ีประเมินแลวและยังไมไดรับการประเมิน โดยระบบทางไกลและทางตรง  พรอมท้ัง 

จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนสูคุณภาพสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล 



19 
 

                               3)  จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสําหรับใหหนวยงานทุกระดับ

นําไปใชดําเนินงานการนเิทศตามแผน และปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนด 

                             4)  พัฒนาระบบการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ใหหนวยงาน      

ทุกระดับนําไปใช 

                               5)  เตรียมการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบลใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                             6)  จัดคณะนิเทศ กําหนดบทบาท จัดทําแผน และปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความตองการจําเปน      

                             7)  เตรียมจัดตั้งเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ 

สําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล  

                         1.7.1.2 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

                             1)  ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา 

ตําบลใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                             2)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และโรงเรียนตามความตองการจําเปน  เปนการนิเทศทางตรงหรือทางไกล อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                             3)  จัดตั้งเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ สําหรับ

โรงเรียนดีประจําตําบล 

                             4)  กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของเขตพ้ืนการศึกษาและโรงเรียน 

โดยแจงผลการนิเทศหลายชองทาง อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                             5)  ติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากร

มืออาชีพ ของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                         1.7.1.3  รายงานผลการดําเนินงาน   

                             1) จัดทํารายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล เสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

                             2) นําเสนอและเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล (1 โรงเรียน 

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ)  

                   1.7.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

                        1.7.2.1 วางแผนการดําเนินงาน  

                            1) แจงใหทุกโรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบลของตนเอง ท้ังโรงเรียนท่ีผานการประเมินแลว และยังไมไดรับการประเมิน  โดยใชเครื่องมือตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

                 2) วิเคราะหและสังเคราะห ผลการประเมินสภาพการดําเนินงาน ตามโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบลของทุกโรงเรียน เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ของแตละโรงเรียน 
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                 3) แตงตั้งคณะนิเทศการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยางนอย 5 คน  ควรประกอบดวย  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโครงการ 

                        4) จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบล แบบมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกฝาย  

                 5)  เตรียมการประชุมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของ 

ไดแก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  ศึกษานิเทศก ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียน          

                         1.7.2.2  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

                  1)  ประชุมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ใหแก รองผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ศึกษานิเทศก 

ผูบริหาร และบุคคลากรโรงเรียน 

              2)  นําเครื่องมือนิเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดให      

มาสรางความเขาใจใหแกคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล หรือสรางเครื่องมือการนิเทศ         

ติดตามและประเมินผลเพ่ิมเติมตามความตองการของแตละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              3)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

ตามแผนท่ีกําหนด 

              4)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงแตละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถออกแบบ 

การดําเนินงานตามความพรอมและความเหมาะสมของแตละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      1.7.2.3 รายงานผลการดําเนินงาน    

                            1)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลตอ

หนวยงานตนสังกัด ปละ 1 ครั้ง 

                             2)  นําเสนอและเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของโรงเรียนดีประจําตําบล (1 โรงเรียน  

1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ) 

                    1.7.3  ระดับสถานศึกษา 

                         1.7.3.1  วางแผนการดําเนินงาน  

                             1)  โรงเรียนท่ีผานการประเมิน 

                                  (1)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ

โรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

                                  (2)  โรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

ของตนเอง  และนําผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะห เพ่ือปรับปรุง แกไข  

และกําหนดทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน 
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                   (3)   วางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความ

ตองการของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล 

ควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา และผูเก่ียวของ 

                                   (4) จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลระดับ

โรงเรียน โดยกําหนดแผนและปฏิทินนิเทศ ท่ีมีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดให  และอาจสราง

เพ่ิมเติมตามความตองการจําเปนของโรงเรียน   โดยใหสอดคลองและครอบคลุมภาระงานของโรงเรียน  

                 (5)  ดําเนินการสรางความเขาใจใหแกครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ

พัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  เก่ียวกับการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน ตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  

                             2)  โรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน 

                                  (1)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด

โรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ                                                   

               (2)  โรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

ของตนเอง  วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง แกไข และกําหนดทิศทางการพัฒนา     

ใหบรรลุเปาหมาย ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล  

               (3) วางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ

ของโรงเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 

ครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา และผูเก่ียวของ 

                               (4)  จัดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลระดับโรงเรียน 

โดยกําหนดแผน  และปฏิทินนิเทศ ท่ีมีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดให  และอาจสรางเพ่ิมเติม

ตามความตองการจําเปนของโรงเรียน โดยใหสอดคลองและครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล           

                                 (5)   ดําเนินการสรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบลในโรงเรียน ใหแกครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลของ

โรงเรียน ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

                           1.7.3.2  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      

                  1)  นิเทศภายในโรงเรียน โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามคูมือการดําเนินงานตาม

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน  แผนนิเทศ และปฏิทินนิเทศตามท่ีกําหนด  

                  2)  แจงผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

และพัฒนาการตามประเด็นการนิเทศใหคณะครู บุคลากร ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบ 
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                             3)  จัดทํารายงานผลวิธีปฏิบัติเปนเลิศของโรงเรียน (1โรงเรียน 1อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ) 

และนําผล ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายชุมชนการเรียนรู ผูบริหาร ครู  และบุคลากรมืออาชีพของ

โรงเรียนดีประจําตําบล 

                         1.7.3.3  รายงานผลการดําเนินงาน    

                             1)  รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล  ตามเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานนิเทศภายในท่ีโรงเรียนไดจัดทําข้ึน    

ตอหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                             2)  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนด 

                 3)  เผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบในลักษณะของเอกสาร แผนพับหรือผานทางเว็บไซตและหรือ

สื่อสารมวลชน 

           2.  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายของรัฐบาลป 2553 - 2560 

                ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ 2553 - 2554  

                โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2553   โดยนายชินวรณ บุณยเกียรติ      

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (15 มกราคม 2553 – 9 สิงหาคม 2554)  เริ่มแรกจากโรงเรียน 

182 โรงเรียนท่ีมีความพรอมใน 75 จังหวัด  ยกเวนกรุงเทพมหานคร มุงเนนไปท่ีการสรางและปรับปรุง

อาคารสถานท่ีและสิ่งกอสรางท่ีจําเปน  เพ่ือสนองตอบความตองการของทองถ่ินในชนบทท่ีหางไกล  

และแกไขปญหาอัตราการจมน้ําเสียชีวิตของเด็กไทยท่ีหางไกลแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก  การกอสราง 

สระวายน้ํามาตรฐาน  ดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 8 แหง   กอสรางอาคารเรียนท่ีได

มาตรฐานทดแทนอาคารไมท่ีชํารุดทรุดโทรม พรอมสื่ออุปกรณทันสมัย เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ สราง

อาคารอเนกประสงค หองสุขามาตรฐาน หองสมุด 3 ดี  ศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร (sport complex) 

ศูนยการเรียนรูงานอาชีพครบวงจร พรอมอุปกรณการเกษตร เชน รถไถพรวนดิน  อุปกรณเลี้ยงสัตว 

เปนตน   

                กลยุทธสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มุงพัฒนาดานปจจัย 

(input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output)  โดยไดกําหนดนโยบาย 7 - 7 - 7 เปนเปาหมาย 

และยุทธศาสตรในการดําเนินงานใหกับทุกโรงเรียน  มุงเนนไปในบริบทของโรงเรียนทํามาหากิน คือสอน

ทักษะชีวิต ใหเด็กมีทักษะนิสัยรักการประกอบอาชีพ รักการทํางาน เพ่ือฝกฝนการสรางรายไดระหวางเรียน 

รักงานรักอาชีพ ตลอดจนการฝกคิดสรางสรรค ท้ังในดานศิลปะ  ดานการแสดง  ดานกีฬา  ดานวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอม  ตอจากนั้นไดขยายผลไปทุกตําบล ตําบลละ 1 โรงเรียน จนถึง

ปงบประมาณ 2555  จํานวนรวมท้ังสิ้น 6,545 โรงเรียน  

 



23 
 

               นอกจากนั้นยังไดสรางระบบโรงเรียนพ่ีดูแลโรงเรียนนอง โดยใหโรงเรียนในฝนหรือโรงเรียน

ดีประจําอําเภอ หรือโรงเรียนดีใกลบาน จํานวน 2,500 โรงเรียน  เปนโรงเรียนพ่ี ดูแลโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ท่ีเปนโรงเรียนนอง ในอําเภอท่ีตั้งอยูหรือใกลเคียง  อัตราสวน 1 : 2 - 3 โรงเรียน นักเรียนท่ีจบจาก

โรงเรียนดีประจําตําบล จะเขาศึกษาตอในโรงเรียนพ่ีเปนสวนใหญ  

               ในระยะท่ี 1 นั้น  นายวรวัจน เอ้ืออภิญญกุล  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    

(9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555)   และมีนโยบายเนนบูรณาการจัดการศึกษากับการมีงานทํา  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเชื่อมตอกับระดับอุดมศึกษา 

                ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2555 - 2557  

                 ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ธาดาธํารงเวช  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (18 มกราคม - 

27 ตุลาคม 2555)   ในระยะนี้โครงการเปลี่ยนชื่อเปน“โรงเรียนดีศรีตําบล” และไดตอยอดนโยบายเดิม   

ท่ีทําไวโดยใชหลักการบริหารจัดการโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach)  คือ การบริหาร

จัดการ  การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และการสรางชุมชนสัมพันธแบบ 

บาน วัด โรงเรียน“บวร” หรือ บาน วัด มัสยิด “บรม”  โดยเพ่ิมดานกระบวนการฝกนิสัยท่ีดี 5 ประการ 

ใน 5 หองชีวิต  สรางวินัยใหครูและนักเรียนเพ่ิมอีก 7 ขอ  จึงกําหนดยุทธศาสตร 7 - 7 - 7 - 7     เปน

เปาหมายการดําเนินงาน มุงเนนการพัฒนากายภาพท้ังภายในภายนอกโรงเรียน วัด/มัสยิด/โบสถ  และ

ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในลักษณะ Green , Clean and Safe  ในขณะเดียวกันไดเนนการ

ใชงานหองกิจกรรมตาง ๆ เชนหองปฏิบัติการ หองสมุด ศูนยกีฬาใหคุมคา ใชวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

ผูบริหาร ครู ผูนําชุมชน และพระสงฆหรือผูนําศาสนาทุกคนใน 6,545 โรงเรียน  

               ในระยะท่ี 2 นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 2 ทาน คือ นายพงศเทพ เทพกาญจนา 

(27 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556)   และ นายจาตุรนต ฉายแสง  (30 มิถุนายน 2556 – 27 

มิถุนายน 2557)   เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   

               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุมัติใหโครงการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

โรงเรียนจากการมีสวนรวมของหลายฝาย ไดแก ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนในฝน ผูแทนครู และผูแทนพระสงฆหรือผูนําศาสนาในแตละ

เขตพ้ืนท่ี รวมกันออกติดตามประเมินผลโรงเรียนดีศรีตําบลท่ีมีความพรอม ตามยุทธศาสตร 7 - 7 - 7 - 7  

ถาโรงเรียนใดผานการประเมิน ไดทําการมอบโลขนาดใหญเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณใหเปนโรงเรียน

ตนแบบติดหนาโรงเรียน จนถึงปลายป 2557 โรงเรียนดีศรีตําบล ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ

แลวจํานวน 4,803  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 73.45 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ระยะท่ี 3  ปงบประมาณ 2558 – 2560  

                ในระยะนี้คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รักษาการทุกตําแหนง (22 พฤษภาคม – 

30 สิงหาคม 2557)  หลังจากนั้นจึงแตงตั้ง พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย (30 สิงหาคม 2557 – 19 

สิงหาคม 2558)  พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ  (19 สิงหาคม 2558 – 5 ธันวาคม 2559)  และ      

นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป (15 ธันวาคม 2559 – ปจจุบัน)  เปนรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

                ในระยะท่ี 3 นี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อกลับไป

เปน “โรงเรียนดีประจําตําบล” และปรับมาใชยุทธศาสตร 5 - 5 - 5  ซ่ึงหลอมรวมจากยุทธศาสตร  

7 - 7 - 7 - 7  โดยปรับเปนการพัฒนาอยางเปนระบบมี 3 มาตรฐานและ 15 ตัวชี้วัด  เปาหมายการ

พัฒนาท้ัง 3 ดาน คือดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต   

               ท้ังนี้ เนื่องจากฐานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแตกตางกัน  ดวยขอจํากัดของงบประมาณ

และเกิดการปรับรัฐบาลหลายครั้ง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีบอยครั้ง  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

โครงการโดยตรงสงผลใหนโยบายขาดความตอเนื่อง ขาดเจาภาพ ขาดความม่ันใจ  พิจารณาไดจากชวง 

ระยะเวลา 8 ปของการดําเนินโครงการ มีการปรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไปแลวถึง 8 ทาน  

ใน 3 พรรครัฐบาล คือพรรคประชาธิปตย (2 ป) พรรคไทยรักไทย (3 ป) และคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(3 ป) เฉลี่ยปละ 1 ทาน   นอกจากนั้น ขอมูลจากการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีแตกตางกัน    

ในแตละปงบประมาณ เม่ือเทียบกับปริมาณโรงเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ขาดความเทาเทียมกัน โรงเรียนจํานวนมาก

เกินกวาครึ่งท่ีคัดสรรเขามาในระยะหลังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560  จึงเห็นไดวา

โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 9 โรงเรียนถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอ่ืนเพราะจํานวนเด็กลดลง คงเหลือ

เพียง 6,534 โรงเรียน   

       3.  การจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย  

                โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  เปนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในชนบท  

ท่ีดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2553  ถึง 2560  ผูบริหารระดับนโยบายที่มีสวนกอตั้งและสืบสาน

โครงการ   รวมท้ังผูแทนพระสงฆท่ีรวมในการดําเนินงาน   ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล จากการสัมภาษณเชิงลึกระหวางวันท่ี 2 -12 กรกฎาคม 2560  สรุปได ดังนี้ 

ภาพประกอบ 2.1    

โลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนตนแบบ 
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              3.1  นายชินวรณ บุณยเกียรติ  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553   

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2560 )  

                   ประเด็นแรก : แนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

                    โรงเรียนดีประจําตําบล เปนนโยบายหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ท่ี 2  ท่ีจะทําอยางไรจึงจะใหการศึกษาของประเทศเราตอบโจทยในเรื่องการท่ีจะสรางพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ในโลกอนาคต เพราะฉะนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองปฏิรูปการศึกษา  คือจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตลอดชีวิต   

การสรางพลเมืองท่ีมีคุณภาพในโลกอนาคต เรียกวา “พลเมืองรุนใหม”  สรางครูซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะ

ขับเคลื่อนใหนักเรียนมีคุณภาพ เรียกวา “ครูยุคใหม” สรางสถานศึกษาใหทันสมัยนาเรียนนาอยู เรียกวา 

“สถานศึกษายุคใหม”  บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และแกไขปญหาของประเทศ 

เรียกวา“การบริหารจัดการยุคใหม” 

                    ผมไดเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  ในเดือน

กรกฎาคม ป 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใตหลักการท่ีวาสรางโรงเรียนดีประจําตําบลใหเปน

โรงเรียนดีใกลบาน เพ่ือ 

                   1) ใหไดโรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพสูง มีครูครบวิชาเอก มีสถานศึกษาท่ีเพียบพรอม 

มีหองสมุด 3 ดี  มีเทคโนโลยีครบครัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหกับผูเรียนในทองถ่ิน

ชนบทหางไกล ใหมีสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันกับโรงเรียนในเมือง สกัดก้ันไมใหนักเรียนในชนบท 

เขาไปเรียนในเมือง ลดปญหาการแขงขันเขาโรงเรียนดีเดนดัง นําไปสูการเรียกเงินกินเปลา ซ่ึงเปนรอยบาป 

ของการศึกษาไทย 

                   2)  ใหผูเรียนไดรูจักการทํามาหากิน รูจักอาชีพในทองถ่ินของตนเอง มีชุมชนคนในทองถ่ิน 

เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา   

                  ปญหาหลักของประเทศไทยในปจจุบัน คือปญหาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือคิด

เปรียบเทียบกับระดับนานาชาติแลว ยังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  และเรามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน

มากเกินไป   ผมใหอัตราสวนการพัฒนาโรงเรียนระดับตาง ๆ ทําใหจริงจังเพียง 10,000 โรงเรียน จะพบ

ความจริงวาสามารถประหยัดงบประมาณ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมี

คุณภาพแนนอน     

                    1 ตําบล พัฒนา 1 โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน  7,000 โรงเรียน   

                    1 อําเภอ พัฒนา 3 โรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝน หรือโรงเรียนดีใกลบาน) 

จํานวน  2,500 โรงเรียน    

                    1 จังหวัด พัฒนา 3 - 7 โรงเรียนดีประจําจังหวัด (โรงเรียนมาตรฐานสากล) จํานวน 

500 โรงเรียน 

                    กาวตอไปคือ สงตอเด็กกลุมท่ีมีระดับมันสมองเปนเลิศ ใหมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน

วิทยาศาสตรระดับภูมิภาค คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณ ซ่ึงมีอยูทุกภูมิภาค  
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นักเรียนอีกกลุมหนึ่งควรสงตอไปสูระดับอาชีวศึกษา ท่ีมุงเนนการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือเตรียมกําลัง 

คนท่ีดีในอนาคต   

                    ผมตั้งคณะทํางานระดับชาติข้ึนมา มีเลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ ดร.สมเกียรติ ชอบผล 

และ ดร.อรทัย มูลคํา เทาท่ีผมจําได  พรอมคณะทํางาน เรียกวา เปนชุดมาเร็ว  ท่ีเรงดําเนินการตาม 

Road Map คือ 3 - 4 - 7   

                    3  คือ ภายใน 3 เดือน ประกาศโรงเรียนดีประจําตําบลรุนแรก และทําใหครบทุกตําบล

ในปตอ ๆ ไป 

                    4  คือ ภายใน 4  เดือน บูรณาการดานบริหารจัดการ เชน สราง Router  ศูนย Wifi 

ความเร็วสูง และดานบุคลากร  ใหครูตามอัตราสวนของนักเรียน และตรงกับวิชาเอก มีครูภาษาอังกฤษ  

                    7  คือ  กลยุทธ 7 - 7 - 7  ในการขับเคลื่อนโรงเรียน ตั้งแตปจจัย กระบวนการ และ

ผลผลิต 

                    ผมไดกําหนดเชิงนโยบายบูรณาการสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ในระดับทองถ่ินเขามา   

มีสวนรวมลงนาม MOU รวมกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหนักเรียนไดฝกอาชีพ ฝกการทํามาหากินในพ้ืนท่ีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทองถ่ิน  มีการระดม    

สรรพกําลังของทุกภาคสวนเขามา รวมท้ังทางสํานักงานพระพุทธศาสนาดวย คือใหบาน วัดและโรงเรียน

เขามาจัดการศึกษารวมกัน  

                  ประเด็นสอง : นโยบายหรือทิศทางการขับเคล่ือนโรงเรียนดีประจําตําบลในอนาคต 

                   เม่ือรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป นโยบายก็เปลี่ยน จากหลักคิดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําเรื่อง

โอกาสของผูเรียน ชวงหลังเปลี่ยนเปนโรงเรียนดีศรีตําบลเพ่ือเนนดานคุณธรรม แตไมวาจะเปนรัฐบาลใด 

ก็จะตองกลับมาแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยูดีไมวาจะชื่อโรงเรียนประชารัฐหรือโรงเรียนอะไรก็ตาม  

ในโลกอนาคตซ่ึงเปนโลกยุคดิจิตอล จําเปนตองใชฐานของโรงเรียนสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยเรื่อง

การสรางอาชีพการทํามาหากิน การเรียนรูภาษาท่ีมีความจําเปนสําหรับโลกในอนาคต การสรางความ 

เปนพลเมืองดี  ปญหาของประเทศไทยนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองตลอดเวลา จนผูปฏิบัติ      

ไมแนใจวาจะปฏิบัติไปในแนวทางใด  

                   โรงเรียนดีประจําตําบลยังพัฒนาไมเต็มรูปแบบ สิ่งท่ีจะตองทําตอไป ควรมีงานวิจัยเพ่ือ

สรุปบทเรียนในชวงท่ีผานมา  ควรรวมมือกันขับเคลื่อนใหลูกหลานของเราไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียน   

ท่ีมีคุณภาพอยางแทจริง  และเปนโรงเรียนท่ีสอนใหเขาเขาใจวิถีชีวิต คุณธรรม  สอดรับกับความเปนอยู

อยางแทจริง  และเปนโรงเรียนมีความทันสมัยมากพอท่ีจะตอยอดใหเขาไปเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

อยางนอยตองประกาศนโยบายชัดเจน ตองกําหนด Area based  ใหกับโรงเรียน  ตองระดมทรัพยากร

ของทุกภาคสวนมาชวยโรงเรียน  ตองเนนคุณภาพนักเรียน ตองพัฒนาระบบ IT ใหเด็กคนควาผานระบบ

อินเทอรเน็ตได  และโรงเรียนตองเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูใหกับชุมชน สมกับคําท่ีวา “โรงเรียนดี

ประจําตําบล เพ่ือสรางคน สรางชาติ” 



27 
 

              3.2  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ธาดาธํารงเวช  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ         

พ.ศ. 2555  (สัมภาษณ,  2 กรกฎาคม 2560) 

                  ประเด็นแรก : แนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

                   ผมเห็นวา  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตลอดจนกลยุทธในการขับเคลื่อนนโยบาย

โรงเรียนดีประจําตําบล ของทาน รมว.ชินวรณ บุณยเกียรติ  ดีอยูแลว   ผมเพียงเพ่ิมกลยุทธอีกสวนหนึ่ง

เขาไปคือการพัฒนาจิตใจโดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน แตนักเรียนจะไดรับการปลูกฝงได 

ตองดูตนแบบ นั่นคือครูและผูบริหาร  ตลอดจนสภาพแวดลอมของโรงเรียน ชุมชน ในลักษณะบาน วัด 

โรงเรียน “บวร”  หรือบาน โรงเรียน มัสยิด “บรม” เพ่ือสรางคนดี ควบคูไปกับคนเกง ยิ่งในโลกของ 

งานอาชีพของโลกในอนาคต คนเกงมีจํานวนมากแตคนดีกลับมีจํานวนนอย ถาภาคธุรกิจหรือภาคราชการ 

จะรับคนเขาทํางานในองคกร ตองอยากไดคนดีเขามาทํางาน  ยิ่งไดท้ังคนดีและคนเกงในคนเดียวกัน 

ตองถือวาสุดยอด   

                    ผมมองวา โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนดียอมเปนเกียรติเปนศรีกับตําบล จึงใชชื่อ

โครงการวา “โรงเรียนดี ศรีตําบล” พัฒนาโรงเรียนใหเปนตัวอยางแกชุมชน  เนนการปลูกฝงนิสัยดี 5 อยาง 

ใหกับนักเรียน ครู ผูบริหารและผูนําชุมชน ไดแก  

                   1)  การรักษาความสะอาด  ท้ังในหองเรียน หองพักครู ผูบริหาร โรงอาหาร บานพักครู

และบริเวณบานและโรงเรียน 

                   2)  ความตรงตอเวลา ท้ังตรงเวลาตอภารกิจประจําวันของตน ตั้งแตตื่นนอนถึงเขานอน 

และตรงตอเวลาในการทํางาน  

                   3)  ความมีระเบียบเรียบรอย ตั้งแตการแตงกาย กิริยามารยาท การจัดเก็บเครื่องนอน 

อุปกรณการเรียน การสอน เครื่องนุงหม ตลอดจนจัดวางรองเทาใหเปนระเบียบ 

                    4)  ความออนนอมถอมตนตอพอแมผูปกครอง ผูใหญ ครู  มีมารยาทไทย ยิ้มไหวทักทายกัน 

ทุกวัน 

                    5)  การมีจิตตั้งม่ัน มีสมาธิในการเรียน การทํางาน รูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี   

                       วัดกับโรงเรียนและสถาบันทางศาสนาอยูรวมกันมาตั้งแตโบราณกาล พระสงฆแตละ

วัดมีจํานวนลดลง  ขนาดวัดเทาเดิม  รั้วโรงเรียนติดกับวัด มัสยิด โบสถ  ตางพ่ึงพาอาศัยกันจึงตองสราง 

“บวร” หรือ “บรม” ใหเก้ือกูลกัน  นักเรียนและชุมชนรวมกันเขาไปชวยพัฒนาวัด และศาสนสถาน   

ใหรมรื่น นาอยู  เพ่ือสรางเปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน สงเสริมการทําบุญทําทานเพ่ือพัฒนาหลอหลอม

จิตใจใหออนโยน เยือกเย็น มีศีลมีธรรม  ไมติดยา ไมติดเกม  ไมอยากรูอยากลองเรื่องเพศ  ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน รักงานรักอาชีพ รักพอแม ครอบครัวอบอุน โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุน นักเรียนจะ

สนใจการเรียนรูแนนอน 
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                  ประเด็นสอง : นโยบายหรือทิศทางการขับเคล่ือนโรงเรียนดีประจําตําบลในอนาคต 

                   การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับตําบลมาเกือบ 7,000 โรงเรียน  และมีโรงเรียนในฝน  

โรงเรียนมาตรฐานสากล  รวมแลวได 10,000 โรงเรียน   ตอนนี้เกินครึ่งหนึ่งกลายเปนโรงเรียนประชารัฐ  

ซ่ึงก็ไมแปลกวาจะเรียกโรงเรียนอะไร  แตควรพัฒนาโรงเรียนเหลานี้ใหเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง  เพราะจํานวนเด็กลดลงอยางตอเนื่อง และโรงเรียนดีศรีตําบล 

ก็ยุบไปแลวถึง 9 โรงเรียน   

                   รัฐบาลจะทําอยางไรใหโรงเรียนท่ีเหลืออยูเปนโรงเรียนดีใกลบานภายใตมาตรฐานเดียวกัน  

บางโรงเรียนเล็กลงไปเรื่อย ๆ ก็ตองยอมรับวา ไมนานก็ตองนํามารวมกัน รวมทรัพยากร และตองพัฒนา

ควบคูกันไปท้ังเศรษฐกิจและจิตใจ จะไปทางใดทางหนึ่งไมได  โรงเรียน 10,000 โรงเรียนนี้ เราลงทุน   

ไปมากแลว ดอกผลท่ีออกมาก็มีมาก  ควรเรงกําจัดจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งใหเปนโรงเรียนหลัก

ของเขตพ้ืนท่ีตอไป 

               3.3  พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฑฺโฒ)  มุมมองในฐานะผูแทนพระสงฆ  

(สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม 2560) 

                   ประเด็น : ทานมีแนวคิดอยางไรกับการศึกษาไทย และการดําเนินโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

                   ขอเท็จจริง โรงเรียนดีประจําตําบล รัฐจะทุมเทท้ังสิ่งปลูกสราง ครูและทรัพยากรตาง ๆ 

ใหเหมือนกับโรงเรียนดีประจําอําเภอหรือโรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากล คงเปนไปไดยาก  

เพราะโรงเรียนมีปริมาณมากและขนาดของโรงเรียนเล็กกวามาก ประกอบกับเด็กท่ีเกง หัวดี ท่ีพอแม    

มีกําลังทรัพย ตางสงเด็กเหลานั้นไปในเมืองหมดแลว  

                  ความจริงท่ีตองเปล่ียนแปลง 

                   1)  ตองคิดนอกกรอบ โดยอาศัยจุดแข็งท่ีเปนโรงเรียนของชุมชนใหชวยกันกํากับดูแลเด็ก  

ตองทําใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข 

                    2)  ตองปรับหลักสูตร ดวยความหวังดีเราพยายามนําทุกสิ่งทุกอยางท่ีเด็กควรรูบรรจุไว

ในหลักสูตร  ผลท่ีตามมาคือเด็กเรียนหนักเกินไป การบานเพ่ิมมากข้ึนแตคุณภาพกลับลดลงเม่ือเทียบกับ

ประเทศท่ีมีบริบทเดียวกัน  เด็กตองทองและจดจําเพ่ือนําไปสอบทุกครั้ง สอบเสร็จก็ลืม เด็กท่ีสมองดี

และโดดเดนเฉพาะตัวเทานั้นท่ีทําไดดี  ถึงเวลาหรือยังท่ีตองผาตัดหลักสูตรแบบจริงจัง ยกตัวอยางเชน 

วิชาประวัติศาสตรไทย ทําอยางไรจะเรียนแลวสนุก ไมจําเปนตองสอนทองจําทุกยุค ใครชื่ออะไร ท่ีไหน 

เม่ือไหร สมัยนี้หาหนังสือ หาขอมูลผานอินเทอรเน็ตอานไดเอง แตควรหยิบเหตุการณสําคัญมาตอนหนึ่ง  

ใหทํางานกลุมหาขอมูล คิดวิเคราะห จับประเด็น อธิบายเหตุผลแบบ Active Learning  ตั้งคําถาม เชน  

ทําไมตองยกทัพมารบกับไทย อะไรคือปญหา ระบบเศรษฐกิจยุคนั้นเปนอยางไร ระบบสังคมเขาเปนอยางไร  

การเมืองเขามีปญหาไหม  ใหเปรียบเทียบกลยุทธการรบครั้งนั้น ใชหลัก 5 Why ก็ได  สอนแบบนี้ไดท้ัง

ความสนุก ความคิด ทํางานกลุม นําเสนอเปน วาดภาพได เปนการสอนแบบบูรณาการ 
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                   3)  การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนนโยบายท่ีดีเหมาะกับโรงเรียนดีประจําตําบลเพราะ 

ปริมาณเด็กนอย ครูออกไปเยี่ยมบานได ชาวบานรูจักโรงเรียน  การเพ่ิมเวลารูไปกระตุนใหเด็กคิดวิเคราะห   

หาขอมูลเพ่ือตอบขอสงสัยตามความสนใจของเด็ก จะสรางความสุขในการเรียนรูใหเด็ก  ควรจัดใหเด็ก

เรียนรูเฉพาะความรูพ้ืนฐานก็พอ  ทุกวันนี้เรายอมรับหรือไมวาตั้งแตเรียนจบมาไมวาจะเปนปริญญาตรี 

โท เอก คนสวนใหญลืมวิชาความรูเหลานั้นหมดแลว โดยเฉพาะผูท่ีทํางานไมตรงวุฒิ  ไมตรงสาขาวิชา   

ท่ีเรียนมา   

                   4) การศึกษาไทยลมเหลว สูญเปลาเพราะไปเนนความจํา ถึงเวลาหรือยังท่ีเราจะหันกลับ 

มาเนนทักษะการแสวงหาคําตอบ การคิด การจับประเด็น การแสวงหาขอมูล การสรุปและนําเสนอขอมูล  

การรวมกันทํางานเปนทีม ทักษะเหลานี้ไมไดเรียนเพราะครูไมไดสอน  แตในชีวิตจริงจําเปนตองใชตลอด

ชีวิต 

                   แนวคิดโดยสรุปของอาตมาคือ โรงเรียนดีประจําตําบลควรวิ่งคนละลูกับโรงเรียนในฝน 

หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตองใชวิธีเรียนรูแบบสรางสรรค เนนจินตนาการ เนนการสรางนวัตกรรม

ตามระบบเศรษฐกิจ การฝกเด็กไมตองเรงรัด รีบรอน เพราะบานกับโรงเรียนไมไกลกัน รัฐบาลควรดําเนิน 

โครงการตอไป เปลี่ยนจุดเนนจะสําเร็จ การพัฒนาครูเพ่ือเลื่อนตําแหนงทําไมไมใชผลการเรียนการสอน

คือแกน สวนการทําผลงานเพ่ือประเมินวิทยฐานะทุกวันนี้ เหมือนเปนแคเปลือกและกระพ้ีเทานั้น 

             สรุป ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีกลาวมาขางตน

เปนแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายของการจัดการศึกษา 

ซ่ึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ภาพความสําเร็จของโครงการ กลยุทธและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนโครงการ รวมท้ังการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแตป 2553 – 2560  และ

แนวคิดของผูบริหารระดับนโยบายท่ีมีตอการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ซ่ึงทําใหเห็น

ถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีชนบท ท่ีตองพัฒนาข้ึนใหเปน

โรงเรียนคุณภาพของวงการศึกษาตอไป                    

แนวคิด หลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล          
            การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล เปนการพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินใหเปนโรงเรียนคุณภาพ  มีความพรอมและความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ อาชีพ และการพัฒนา

สุขภาพอนามัย เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาสําหรับนักเรียนในชนบท  รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูและ

แหลงเสริมสรางความรวมมือของชุมชน  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจําตําบลดําเนินการตอเนื่องมา

ตั้งแตระยะท่ี 1 “เริ่มตนพัฒนา”  และระยะท่ี 2 “พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด” จนมาถึงระยะท่ี 3 

“สูความสําเร็จและยั่งยืน”  ซ่ึงอยูในชวงปงบประมาณ 2558 - 2560   การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน 

ตองเรงดําเนินการมากข้ึน เพ่ือใหการพัฒนางานเปนไปตามแผนและสนองความตองการจําเปนของ

โรงเรียน ดังนั้นในปงบประมาณ 2559  หนวยงานท่ีรับผิดชอบทุกระดับจึงไดรวมกันขับเคลื่อน
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กระบวนการพัฒนา จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีเห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานแนวคิดและหลักการตอไปนี้    

            1. การนิเทศการศกึษากับการขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

               1.1 แนวคิดหลักการในการนิเทศการศึกษา    

                    การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model เปนการ 

ดําเนินงานโดยใชกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรู ท่ีจะสงผลตอการพัฒนางาน 

ของโรงเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักการท่ีเก่ียวกับ  

การนิเทศการศึกษา และเสนอเปนขอมูลประกอบการวิจัย ดังนี้ 

                  1.1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา  

                        การนิเทศเปนงานสําคัญ ท่ีชวยใหการจัดการศึกษาขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  นักการศึกษาของไทยและของตางประเทศไดใหความหมายท่ีคลายคลึงกันไวดังนี้ 

                        สงัด  อุทรานันท (2530 : 12) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางาน

รวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

                        วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2538 : 3)  กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนการกระตุนให 

การทํางานประสบผลสําเร็จ โดยผานตัวกลางหรือบุคคลอ่ืน เชน ครูหรือผูบริหาร ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การศึกษาอีกตอหนึ่ง หรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการทํางานและความรวมมือระหวางผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ เพ่ือประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

                        มาลินี  บุณยรัตพันธุ (2559 : 270)  กลาววา การนิเทศ (Supervision)  เปนงาน     

ท่ีเก่ียวของกันของบุคคลหลายฝายในการใหความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงเพ่ือใหงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐานท่ีตั้งไว     

                        โอลิวา (Oliva, 2001 : 8) ใหความหมายของการนิเทศวาเปนการชวยเหลือครู    

เปนพิเศษเพ่ือใหปรับปรุงการเรียนการสอน  และคําสําคัญท่ีบงบอกพฤติกรรมท่ีปฏิบัติในการนิเทศ คือ 

การบริการ และการชวยเหลือ  

                       แอคคีสัน และกอล (Acheson & Gall, 1992  อางถึงใน Wiles and Bondi, 2004 : 14) 

กลาววา การนิเทศเปนความรวมมือ เปนการปฏิสัมพันธมากกวาการชี้นํา เปนประชาธิปไตยมากกวา

เผด็จการ   

                        จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวไว  สรุปไดวา การนิเทศหมายถึงกระบวนการ   

ในการทํางานรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ระหวางผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศ  ในการท่ีจะ

แนะนํา ปรึกษาหารือ ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอนโดยเนนความรวมมือกัน ความเปน

ประชาธิปไตย และเนนการบริการชวยเหลือมากกวาการบังคับ  
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                   1.1.2  ความสําคัญและจุดมุงหมายของการนิเทศ 

                        มาลินี บณุยรัตพันธุ (2559 : 271 - 273)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการนิเทศ 

จุดมุงหมาย และกระบวนทัศนของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้   

                        ปจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลง การศึกษาตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม การนิเทศจะชวยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา เปนการพัฒนาคุณภาพ 

ของครูและผูเรียน สรางขวัญและกําลังใจใหกับครูใหครูมีกําลังใจในการทํางาน การนิเทศมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหครูมีความรู สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  การนิเทศจะเปนการ

ชวยครูใหมีความรูท่ีทันสมัย การนิเทศท่ีดีจะชวยแกไขปญหากอใหเกิดการสรางสรรคในการจัดการศึกษา 

นอกจากนี้การนิเทศจะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา                     

                   1.1.3  กระบวนทัศนของการนิเทศ 

                        กระบวนทัศน หมายถึง ความเชื่อ รูปแบบ กรอบแนวคิดท่ีใชวิธีการดานวิทยาศาสตร 

เปนแนวทางในการศึกษา การนิเทศมีหลายรูปแบบซ่ึงอาจแบงตามประวัติศาสตร และการพัฒนาการศึกษา 

ในแตละระยะของการศึกษา แบงตามลักษณะเดนของการนิเทศ หรืออาจแบงตามปรัชญาของการนิเทศ  

แฮริส (Harris, 1985 : 79)  ไดแบงรูปแบบการนิเทศโดยยึดลักษณะเดนของการนิเทศไวเปน 2 ลักษณะ 

                       1) การนิเทศที่เนนการใหคําแนะนํา (Tractive Supervision)  เปนการนิเทศ    

ที่ผูนิเทศจะใหคําแนะนํา เชน การประชุม อบรม การปฐมนิเทศ  เพ่ือใหผูรับการนิเทศนําขอแนะนํา    

ไปปรับปรุงแกไข 

                       2)  การนิเทศท่ีเนนความเปนพลวัต (Dynamic Supervision) เปนการนิเทศท่ีผูนิเทศ 

กระตุนใหผูรับการนิเทศใชความคิด นําสิ่งท่ีไดจากการคิดไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน               

                      แทนเนอร และแทนเนอร (Tanner and Tanner, 1987 : 12)  แบงรูปแบบการนิเทศ

ตามลักษณะของปรัชญา และลักษณะของผูนิเทศไว 4 รูปแบบดังนี้     

                       1)  การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) เปนการนิเทศแบบดั้งเดิม 

การนิเทศแบบนี้ผูนิเทศทําหนาท่ีเปนผูตรวจดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแตละแหง วาเปนไปตามกฎ 

ระเบียบท่ีวางไว หรือมอบหมายหรือไม เชน การสอนเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวหรือไม     

                       2)  การนิเทศแบบใหผลผลิต (Supervision as Product)  การนิเทศแบบนี้เนนไปท่ี

การผลิตผูเรียนของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนท่ีมีความสามารถ  มีประสิทธิภาพออกสูสังคม     

การนิเทศในลักษณะนี้จะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนสามารถ 

ตรวจสอบได    

                       3)  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี้เนนการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศใหมีความเหมาะสม โดยผูนิเทศ และผูรับ

การนิเทศจะพูดคุยกันเพ่ือนําคําแนะนําตาง ๆ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน    
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                       4) การนิเทศเพ่ือพัฒนา (Developmental Supervision)  การนิเทศแบบนี้เนน

พัฒนาผูรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกปญหาของตนเองตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน     

ในสถานศึกษา 

                       เม่ือกลาวถึงรูปแบบการนิเทศแลวก็ควรจะตองพูดถึงวิธีการนิเทศตั้งแตเริ่มมีการนิเทศ

ในการศึกษามีวิธีการนิเทศหลายวิธี วิธีการนิเทศข้ึนอยูกับแนวคิด ความเชื่อซ่ึงจะแตกตางกันออกไป 

ตามยุคสมัย แนวคิดในการนิเทศท่ีเปนท่ีรูจัก เชน วิธีการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relations 

Supervision)  ซ่ึงรูปแบบการนิเทศนี้มีความเชื่อวาถาบุคคลในองคกรมีความสุข มีความพึงพอใจ ก็จะ

ทํางานไดดี ครูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ มีสิทธิเสรีภาพในการคิด และการปฏิบัติ เนนการบริหารงาน

แบบประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับบุคคลมากกวาผลงาน 

                       1)  วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management Supervision) เปน

วิธีการท่ีเนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานโดยผูบริหารเปนผูนิเทศ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานเปนข้ันตอนแบบวิทยาศาสตร ตรวจสอบได ผูนิเทศ    

ใชการตรวจตรามากกวาการรวมมือกันทํางาน 

                       2)  วิธีการนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Supervision) เปนวิธ ี

การนิเทศท่ีมีความเชื่อวาครูเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา มีความสําคัญ มีความหมายตอองคกร ครูตองสราง

ความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ยอมรับตนเอง อุทิศตนเองตอภาระหนาท่ี 

                       3) วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) เปนวิธีการนิเทศท่ีให 

ความสําคัญกับมนุษย  มีความเชื่อวาทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกทําตามท่ีตนตองการดวยความสามารถ    

ของตนเอง 

                       4) วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน (School Based Supervision)  เปนวิธีการนิเทศ  

ท่ีชวยใหครูพัฒนาปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน

เปนหลัก โดยมีเปาหมายคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน  

                       นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังมีความสัมพันธกับการนิเทศ ความสัมพันธนี้จะนําไปสู

ความเชื่อในการนิเทศได ความสัมพันธของการนิเทศกับปรัชญาการศึกษา มีดังนี้คือ 

                       1)  ปรัชญาการศึกษาตามแบบของนักสารัตถนิยม (Essentialist Philosophy) กับ

การนิเทศ เชื่อวาผูนิเทศเปนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการสอน มีศักยภาพ มีประสบการณสูงกวาครู 

(Supervisor High, Teacher Low) ดังนั้นในการนิเทศผูนิเทศจะตองแนะนํา ใหความรูกับครู ใหครู

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด การนิเทศตามปรัชญานี้เปนการนิเทศทางตรง (Direct Approach) 

                       2)  ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักทดลองนิยม (Experimentalist Philosophy) กับ

การนิเทศ เชื่อวาผูนิเทศและครูเปนเพ่ือนรวมงานท่ีมีความรูความสามารถเทาเทียมกัน หรือใกลเคียงกัน 

(Supervisor Equal, Teacher Equal) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเปนแบบพ่ึงพา (Collaborative 

Approach) 
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                       3)  ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักอัตติภาวะนิยม (Existentialist Philosophy) กับ

การนิเทศ เชื่อวาครูควรเปนผูคนพบ  ควรปรับปรุงการสอนดวยตนเอง  ครูเปนผูมีประสบการณสูงกวา     

ผูนิเทศ (Supervisor Low, Teacher High) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเปนแบบทางออม (Nondirective 

Approach) 

                       รูปแบบของความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษากับการนิเทศท่ีกลาวมาขางตน   

ยังไมมีรูปแบบใดท่ีเหมาะสม การใชการนิเทศรูปแบบใด วิธีใดข้ึนอยูกับสถานการณ ผูนิเทศตองเลือกใช

หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ           

                   1.1.4  กระบวนการในการนิเทศ (Supervisory Process) 

                        กระบวนการ (process) หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมี

ข้ันตอน กระบวนการในการนิเทศการสอนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหงานการนิเทศดําเนินการ 

ไปดวยดี ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ผูนิเทศจะตองใชกระบวนการท่ีเปนลําดับข้ันตอน

ชัดเจนตอเนื่อง และมีระเบียบแบบแผน 

                        อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552 : ออนไลน) ไดอธิบายขอมูลความรูเก่ียวกับกระบวนการ 

นิเทศ  ไววา สิ่งสําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือจะดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ 

ตามเปาหมายท่ีวางไว   ข้ันตอนในการปฏิบัติงานนิเทศ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ”

เนื่องจากกระบวนการเปนเทคนิควิธีในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมี

ความแตกตางกันไปบาง  ในท่ีนี้จะกลาวถึงกระบวนการทํางานท่ีใชการดําเนินการนิเทศ 3 ลักษณะ คือ 

กระบวนการบริหารงานของ แอลเลน (Allen)  กระบวนการนิเทศของแฮริส (Harris) และกระบวนการ

นิเทศ PIDRE ของสงัด อุทรานันท  ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการดําเนินงานนิเทศการศึกษาในประเทศไทย

โดยเฉพาะ 

                       1)  กระบวนการบริหารงานของแอลเลน (Louis A. Allen) 

                            โดยความจริงแลว แอลเลน (Allen) ไมไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการ 

นิเทศการศึกษาโดยเฉพาะ แตเขาเสนอแนวความคิดสําหรับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยท่ัวไป   

(Allen, 1975 : 14 – 15  อางถึงใน อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552 : ออนไลน)             

                            กระบวนการบริหารงานของแอลเลน ประกอบดวย 5 กระบวนการหลัก ซ่ึงนิยม

เรียกกันงาย ๆ วา “POLCA”  โดยยอมาจากคําศัพทตอไปนี้คือ 

                            P = Planning Processes (กระบวนการวางแผน) 

                            O = Organizing Processes (กระบวนการจัดสายงาน)  

                            L = Leading Processes (กระบวนการนํา) 

                            C = Controlling Processes (กระบวนการควบคุม) 

                            A = Assessing Processes (กระบวนการประเมินผล) 
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                            รายละเอียดของแตละกระบวนการ มีดังนี้ 

                            (1)  กระบวนการวางแผน (Planning Processes) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน 

โดยคิดวาจะทําอยางไร การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนาวิธีดําเนินงาน การกําหนดงานและผลท่ีเกิดข้ึน 

จากการจัดทําโครงการปฏิบัติงาน 

          (2)  กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) หมายถึงการจัดสายงาน

หรือโครงสรางขององคกรเพ่ือการดําเนินงาน การกําหนดเกณฑการทํางาน การจัดหาทรัพยากร วัสดุ

อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกําหนดภารกิจ บทบาทหนาท่ี ตลอดจนการประสานงาน 

           (3)  กระบวนการนํา (Leading Processes) หมายถึง การดําเนินการวินิจฉัยสั่งการ 

การคัดเลือกบุคลากร การกระตุนใหเกิดการทํางาน การใหคําปรึกษาชวยเหลือ การใหขวัญกําลังใจ    

การใหคําแนะนําการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

          (4)  กระบวนการควบคุม (Controlling Processes)  หมายถึง การติดตาม

ควบคุมงานโดยการมอบหมายงาน  การติดตามชวยเหลือแกไขปรับปรุงใหงานบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจน 

การกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน 

          (5)  กระบวนการประเมินผล (Assessing Processes) หมายถึง การตรวจสอบ 

ติดตามการปฏิบัติงาน โดยการวัดและประเมินผลงาน  

                       2)  กระบวนการนิเทศงานของแฮริส (Ben M. Harris)  หนังสือพฤติกรรม

ทางการนิเทศการศึกษาท่ีแฮริสพิมพข้ึนเปนครั้งท่ีสอง ในป ค.ศ. 1975 นั้น แฮริสไดเสนอกระบวนการ

นิเทศในทัศนะของเขาไว 6 ข้ันตอน (Harris, 1975 : 14 - 15,  อางถึงใน อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552 : 

ออนไลน)   ดังนี้คือ 

                        (1)  ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) 

                        (2)  จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) 

                        (3)  ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 

                        (4)  จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 

                        (5)  ประสานงาน (Coordinating) 

                        (6)  นําการทํางาน (Directing) 

                            รายละเอียดของแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

                           (1) ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพ

ตาง ๆ รวมท้ังขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือจะนํามาเปนตัวกําหนดถึงความตองการจําเปน เพ่ือกอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  สังเกตสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบถ่ีถวน  ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ดวยความ

ระมัดระวัง วัดพฤติกรรมการทํางาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 

                           (2) จัดลําดับความสําคัญของงาน  (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย

จุดประสงค กําหนดทางเลือก และกิจกรรมตาง ๆ  ตามลําดับความสําคัญของงาน 
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                           (3) ออกแบบการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผน หรือกําหนด

โครงการตาง ๆ ประกอบดวย การจัดสายงานใหสวนประกอบตาง ๆ มีความสัมพันธกัน หาวิธีการนํา 

ทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ เตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะทํางาน  จัดระบบการทํางาน และ

กําหนดแผนในการทํางาน 

                          (4) จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากร 

ตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดทรัพยากรท่ีตองใชตามความตองการ 

ของหนวยงานตาง ๆ การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ การกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนจะตอง

ใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ และการมอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละ

เปาหมาย 

                           (5) ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคน เวลา วัสดุ

อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อยาง เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ งานในกระบวนการ 

ประสานงานไดแก การประสานการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบรื่น  

การสรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน ปรับการทํางานในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง และสรางความสัมพันธใหเกิดข้ึน 

                         (6) นําการทํางาน (Directing)   เปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหเกิดสภาพท่ีเหมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากท่ีสุด ซ่ึงไดแก การแตงตั้ง 

บุคลากร การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน การกําหนดระเบียบแบบแผนเก่ียวกับเวลา 

ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน การแนะนําและปฏิบัติงาน การชี้แจงกระบวนการทํางาน และการ

ตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

                            กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีแฮริสกําหนดข้ึนนี้ มีจุดเนนอยูท่ีการเปลี่ยนแปลง 

และใหความสําคัญกับการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ แตไมไดเนนการควบคุมมากนัก นอกจากนี้ 

แฮริสยังไดใหทัศนะวากระบวนการท่ีเขากําหนดข้ึนมานี้ มีความเหมาะสมกับการนิเทศการสอนมากกวา

อยางอ่ืน (Harris, 1975 : 16)  

                      3) กระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับสังคมไทย  สงัด อุทรานันท (2530 : 84 - 88)  

ไดนําหลักการและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของตางประเทศมาใชและพบวาสภาพ

พ้ืนฐานเก่ียวกับความเขาใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหมของบุคลากรในประเทศไทยยังไมดีพอทําให

การดําเนินงานสงเสริมการนิเทศการศึกษาเกิดข้ึนในโรงเรียนและสถานศึกษาตาง ๆ ไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควร   จึงไดพยายามพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาซ่ึงสะทอนแนวทางในการปฏิบัติ โดยการ

กระทําตอไปนี้ 

                           (1)  เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซ่ึงตองทําอยาง

เปนข้ันตอนทําเปนระบบ มีความตอเนื่อง และไมมีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเม่ือใดก็ถือวาไดหยุด

การนิเทศเม่ือนั้น 
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                            (2) ใหผูบริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการจัดการจัดนิเทศ

การศึกษาวาเปนงานของผูบริหารโดยตรง ซ่ึงเรียกชื่อยอของกระบวนการนิเทศการศึกษาวา “PIDRE” 

                           (3)  จากการวิจัยในตางประเทศ เชน ฟาวเลอร-ฟนน (Fowler- Finn, 1980) 

และเฮดเลย (Hadley,1982, อางถึงใน อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552 : ออนไลน) ไดพบวาการใหแรงเสริม

กําลังใจจะมีสวนทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จสูงกวาไมมีการเสริมแรง 

                           หากจะพิจารณาสภาพการทํางานในสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมเกษตรกรรม มีความ

ผูกพันฉันมิตรสูงกวาสังคมตะวันตก  ก็ยอมจะมีความตองการแรงเสริมกําลังใจในการทํางานเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นจึงเห็นวาการเสริมกําลังใจของผูบริหารจะทําใหผูรับการนิเทศ รวมท้ังผูใหการนิเทศมีกําลังใจใน

ปฏิบัติงาน  จึงไดจัดใหมีการเสริมแรงหรือการสงเสริมกําลังใจ (Reinforcement)  เปนข้ันตอนหนึ่งใน

กระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับการศึกษาสังคมไทย  กระบวนการนิเทศการศึกษาดังกลาวมีข้ันตอน

ดังนี้ 

                           ข้ันท่ี 1 วางแผนการนิเทศ (Planning - P) 

                           ข้ันท่ี 2 ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing - I) 

                           ข้ันท่ี 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing - D) 

                           ข้ันท่ี 4 สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing - R) 

                           ข้ันท่ี 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating - E) 

                           จากรูปแบบกระบวนการนิเทศท่ีเสนอมานี้ แสดงใหเห็นวาการนิเทศจะประสบผล 

สําเร็จไดจําเปนจะตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอนและตอเนื่องกันดังนี้คือ 

                             ข้ันท่ี 1 วางแผนการนิเทศ (Planning - P) เปนข้ันท่ีผูบริหารผูนิเทศ และผูรับ

การนิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหาและความตองการจําเปนท่ีจะตองมีการ

นิเทศ รวมท้ังวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศท่ีจะจัดข้ึนดวย 

                           ข้ันท่ี 2 ใหความรูในส่ิงท่ีจะทํา (Informing - I) เปนข้ันตอนของการใหความรู   

ความเขาใจถึงสิ่งท่ีจะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมามีคุณภาพ ข้ันนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับ

การเริ่มการนิเทศท่ีจัดข้ึนใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศท่ียังไมไดผล 

หรือไดผลไมถึงข้ันท่ีพอใจ  ซ่ึงจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองอีกครั้ง  

                            ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติงาน (Doing - D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะคือ 

                            (1)  การปฏิบัติงานของผูรับนิเทศเปนข้ันท่ีผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม

ความรูความสามารถท่ีไดรับมาจากดําเนินการในข้ันท่ี 2 

                            (2)  การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ข้ันนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและ

ควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 

                             (3)  การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน

เรื่องวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 
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                          ข้ันท่ี 4 การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing - R)  ข้ันนี้เปนข้ันของการเสริม

กําลังใจของผูบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้ันนี้

อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับผูท่ีรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไป

แลวก็ได 

                           ข้ันท่ี 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนข้ันท่ีผูนิเทศทํา

การประเมินผลการดําเนินการวาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบวามีปญหาหรือ

อุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดท่ีทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข ซ่ึงอาจจะ

ทําไดโดยการใหความรูในสิ่งท่ีทําใหมอีกครั้ง สําหรับกรณีท่ีผลงานออกมายังไมถึงข้ันท่ีพอใจหรือดําเนินการ 

ปรับปรุงการดําเนินงานท้ังหมดสําหรับกรณีการดําเนินงานท่ีไมไดผล และถาหากพบวาการประเมินผล

ประสบผลสําเร็จตามท่ีไดตั้งไว หากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรู 

ในเรื่องนั้นอีก 

                            การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง จนกวา

จะบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไว หรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุผลสําเร็จ

ตามจุดมุงหมายแลว ตองการจะหยุดกระบวนการทํางาน ก็ถือวาการนิเทศไดสิ้นสุดลง ครั้นตองการเริ่ม

นิเทศในสิ่งใหมหรือตั้งเปาหมายใหม ก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มแรกอีกครั้ง                           

               1.2 การนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

                    การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามแผนงานโครงการใหมีคุณภาพท้ังดาน

ปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เพ่ือใหเกิดผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนด จําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองใชกระบวนการนิเทศติดตามของหนวยงานทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และสงเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพใหปรากฏ

เปนผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว    

                    การดาํเนินงานนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลของหนวยงานท้ัง 3 ระดับ 

มีกระบวนการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน คือการวางแผน การดําเนินการนิเทศ การรายงานผล และการเผยแพร  

ดังนี้ (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559ก : 31 - 46) 

                  1.2.1 การวางแผน 

                       1.2.1.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการโดยประชุม

จัดทํารางแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน  แตงตั้งและ

ประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศจํานวน 982 คน จัดประชุม

วางแผนการนิเทศและสรางเครื่องมือนิเทศระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

                       1.2.1.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัด

ประชุมขยายผลการนิเทศ และสรางทีมงานการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รวมท้ังวางแผนพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูดานอาชีพ 
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              1.2.1.3 ระดับสถานศึกษา โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ

นิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และประชุมวางแผนการนิเทศภายใน กําหนด

ปฏิทินการนิเทศและแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

                  1.2.2  การดําเนินการนเิทศ 

                       1.2.2.1  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                           นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายรัฐบาล ไดแกโครงการโรงเรียนดีประจํา 

ตําบล โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และกิจกรรม

ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู  5 ภูมิภาค    

                        1.2.2.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีไดรับ

การประเมินเปนโรงเรียนตนแบบเพ่ือพัฒนาสูความยั่งยืน และนิเทศโรงเรียนท่ียังไมผานการประเมินเพ่ือ

พัฒนาสูการเปนโรงเรียนตนแบบ 

              1.2.2.3 ระดับสถานศึกษา  ทําการนิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินท่ีกําหนด เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตนเอง แจงผลการนิเทศและขอเสนอแนะใหคณะครูและผูเก่ียวของ

นําไปปรับปรุงพัฒนา 

                   1.2.3  การรายงานผล 

                       1.2.3.1 ระดับสถานศึกษา  หลังจากไดรับการนิเทศและดําเนินการพัฒนาตามแผน

แลว จึงจัดทํารายงานผลวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียน และรายงานผลการนิเทศและติดตามตอ

หนวยงานตนสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                       1.2.3.2 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานผลการนิเทศการพัฒนาโรงเรียนดี

ประจําตําบลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปละ 1 ครั้ง รวมท้ังจัดนําเสนอและคัดเลือก 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                       1.2.3.3 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จัดประชุมนําเสนอวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียน ในการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ท่ัวประเทศ     

9 จุด จัดประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศตามนโยบายรัฐบาล และจัดทํารายงานผลการนิเทศ 

                   1.2.4  การเผยแพร 

                        1.2.4.1 ระดับสถานศึกษา นําผลวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนไปแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเครือขายชุมชนการเรียนรูในพื้นที่  เผยแพรผลงานผาน Social Network เชน เว็บไซต

โรงเรียน Facebook และจัดทําสื่อ VTR (Video Tape Recorder) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน   

                        1.2.4.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประชาสัมพันธใหโรงเรียนตนแบบเปนแหลงเรียนรู

ดวยการจัดทําเอกสารแผนพับ และเผยแพรผลงานโรงเรียน ผลงานการนิเทศ  ผานทางเว็บไซต

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เว็บไซตของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําผลงานการสงเสริมดานอาชีพ“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 

ผลิตภัณฑ” จัดทําเปนสื่อ VTR ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนภายในเขต 
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                       1.2.4.3 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดพิธีมอบโลและ 

เกียรติบัตรใหผูบริหารโรงเรียนท่ีนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับภูมิภาค 9 จุดท่ัวประเทศ จัดนิทรรศการ 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล  ในงานประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศกท้ังประเทศ 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล รวมท้ังเผยแพรผลงานของโรงเรียน  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผานทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล : deetambon.esdc.go.th   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.3  ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

                  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มีการพัฒนางานมาเปนระยะ ในชวงการ

พัฒนาระยะท่ี  3  มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีชวยใหคณะทํางานและ   

ผูรวมกิจกรรมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ไดรับความรูและประสบการณ  ท่ีเปนบทเรียนอันทรงคุณคา

ในหลายดาน  ท้ังบทเรียนท่ีไดรับจากการทํางาน และบทเรียนเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  (ศูนยพัฒนาการ

นิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559ข : 88 - 94) 

        1.3.1 บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน                

                        1.3.1.1  การจัดสรรงบประมาณ สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลเพ่ือการพัฒนาตนเอง รวมท้ัง

กระบวนการนิเทศแนะนําชวยเหลือของคณะศึกษานิเทศก ทําใหโรงเรียนรูสึกอบอุน ไดรับการดูแลและ

มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

                    1.3.1.2  การสรางเสริมความสามารถของบุคลากร การไดรับการพัฒนา และการ

สรางความเขาใจรวมกันของคณะทํางานโครงการ และคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

      ภาพที่  2.2  เว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 
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การศึกษา  กอนการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว   ทําใหมีทิศทางการขับเคลื่อนและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดสรางแนวการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจําตําบล การกําหนดมาตรฐาน การกําหนดตัวชี้วัด สําหรับ

ประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน  และโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินแลวใชพัฒนา

ตนเองใหมีความยั่งยืนไดตอไป  

                       1.3.1.3  การวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบโดยมีคณะทํางานโครงการของศูนย

พัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก และมีการแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ แตงตั้งคณะทํางานจัดประชุม 

สัมมนาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนา โดยทุกฝายเปนผูรวมคิด 

ในการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการทํางานรวมกัน ทําใหได 

ผลงานตามเปาหมายและมีคุณภาพ 

                         1.3.1.4  การบริหารจัดการและการนิเทศโรงเรียน  ของคณะนิเทศขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลในสวนภูมิภาค   ทําใหพบรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย

ตามบริบทของพ้ืนท่ีและโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 

                         1.3.1.5  การนําเสนองานของโรงเรียนและการประชาสัมพันธกระบวนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนงานอาชีพ ในรูปแบบ VTR (Video Tape Recorder) ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีคณะนิเทศ

ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการพัฒนา และสรางความเขาใจ

เก่ียวกับการทําสื่อประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรูดานงานอาชีพท่ีถูกตอง  ทําใหเห็นผลงาน      

ท่ีเปนรูปธรรม  สามารถสรางความรู ความเขาใจใหแกโรงเรียนอ่ืน  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

ประชุมสัมมนาผูบริหาร  และจากการเผยแพรผลงานทางเว็บไซตของโรงเรียน   นั่นหมายถึงผลงานไดมีการ

เผยแพรเขาสูยุคเทคโนโลยี และแสดงถึงความเปนไทย 4.0 ไดอยางดี 

        1.3.2  บทเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลในปตอ ๆ ไป 

                           บทเรียนอันทรงคุณคา ท่ีไดรับจากการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล 

ปงบประมาณ 2559 สงผลใหเกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปตอ ๆ ไป ท้ังใน

มุมของผูนิเทศการศึกษาและผูรับการนิเทศ ซ่ึงสะทอนใหเห็นแนวทางการพัฒนาไดในเรื่องตอไปนี้ 

                         1.3.2.1  การแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี

ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  เปนการสรางทีมงานใหเกิดเครือขายการทํางานแบบมี

สวนรวม  โดยอาศัยภาระงานตามบทบาทหนาท่ีเปนสื่อในการสรางเสริมประสบการณและความเข็มแข็ง 

ใหกับบุคคลและองคกรศึกษานิเทศก  ดังนั้นคณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพฯ ท้ัง 982 คน     

จึงควรใชโอกาสการปฏิบัติงานในบทบาทของศึกษานิเทศกใหเต็มความสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพ  

การทํางานของตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเปนท่ีพ่ึงใหกับโรงเรียนไดอยางสมภาคภูมิตอไป 
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                          1.3.2.2  เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” และ “แนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทํา

ของโรงเรียนดีประจําตําบล” เปนคูมือท่ีดี   คณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี

ประจําตําบลระดับประเทศ ของทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ควรไดรวมกันศึกษาทบทวนและซักซอมใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน  ซ่ึงจะทําใหกระบวนการในการขับเคลื่อน เปนไปในทิศทางเดียวกันและไดผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

                         1.3.2.3 การนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตนแบบใหเกิดความยั่งยืน  ควรใชวิธีการจัด

โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและแนะนําใหโรงเรียนอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนโรงเรียนในโครงการและโรงเรียนใกลเคียง 

มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จะเปนการกระตุนใหโรงเรียนท่ีเปนตนแบบปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  

และในขณะเดียวกันผูนิเทศควรพาโรงเรียน “เปดประตูสูชุมชน เพ่ือคนหาเสนทางสูการอาชีพ” ใหมาก

ยิ่งข้ึน เพราะจากการเสวนาบนเวทีวิชาการในงานสัมมนาผูบริหารระดับภูมิภาค 9 จุด  มีหลายองคกร

พรอมเปดทางใหโรงเรียนพานักเรียนเขาไปศึกษาเรียนรู และทํางานมีรายได   

                          1.3.2.4  ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ    

1 ผลิตภัณฑ” ท่ีไดรับคัดเลือกในปนี้  เปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการปฏิบัติงานดานการสงเสริมงานอาชีพ 

ในโรงเรียน  เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นศักยภาพของโรงเรียน  ท้ังในดานการบริหารจัดการและการจัด

กระบวนการเรียนรู ของการกาวสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน ตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบล   ดังนั้นในปงบประมาณ  2560  ซ่ึงเปนปสุดทายของโครงการ จึงควรเพ่ิมเปาหมายจํานวนผลงานให

มากข้ึน หรือมากท่ีสุดเทาท่ีโรงเรียนจะทําได  และจัดโอกาสใหโรงเรียนไดแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันอยางท่ัวถึง  ซ่ึงอาจจัดภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือภายในจังหวัด  รวมท้ังภาพรวมระดับ

ภูมิภาค  จะชวยใหโรงเรียนตาง ๆ และสาธารณชนเห็นผลงานของโรงเรียน  ผูปกครองเห็นความ สามารถ

ของบุตรหลาน  มีเจตคติท่ีดีตอการใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนใกลบาน  เด็กในชุมชนมีทักษะพ้ืนฐาน

ดานการประกอบอาชีพ และเห็นชองทางการประกอบอาชีพท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

                           1.3.2.5  สื่อ VTR (Video Tape Recorder)  “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  

เปนผลงานท่ีเผยแพรใหเห็นกระบวนการดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนท่ีเปนรูปธรรม     

เปนการตอยอดผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ จากเอกสารมาเปนสื่อเทคโนโลยี ท่ีสามารถประชาสัมพันธ

กระบวนการจัดการเรียนรูไดในเชิงประจักษ โรงเรียนผูเปนเจาของผลงานควรใชใหคุมคา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ใชใหเปนประโยชน  และจากผลงานท่ีปรากฏในปนี้ ทําใหเชื่อไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนท่ี

พัฒนาตนเองมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 มีผลงานการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนท่ีสามารถเผยแพร

ประชาสัมพันธได  บางโรงเรียนอาจมีหลายเรื่อง  จึงเสนอใหทุกโรงเรียนจัดทําสื่อประชาสัมพันธผลงาน

ดานอาชีพของตนเองไว  เพราะนอกจากจะใชในการประชาสัมพันธแลว  ยังสามารถใชเปนสื่อในการพัฒนา

บุคลากรและเปนสื่อการเรียนการสอนไดอยางดีอีกดวย   
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                          1.3.2.6 การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี

ประจําตําบลระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2559  เปนการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการพัฒนา

การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ท้ังดาน“คุณภาพ โอกาส 

และการมีสวนรวม” มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังการมีสวนรวม

ของผูปกครอง ชุมชน และเอกชนทุกภาคสวน   

            กิจกรรมการสัมมนาเปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในดานการสงเสริมงานอาชีพ       

ในโรงเรียนใหกับผูบริหารโรงเรียน  จากการฟงบรรยายของวิทยากร  จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและ

ศึกษากระบวนการดําเนินงานท่ีไดมาซ่ึงผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนตาง ๆ  

และจากการเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการของการสัมมนา  ซ่ึงเปนการประมวลผลจากการ

ขับเคลื ่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลที่เห็นเปนรูปธรรม  ความรูและ

ประสบการณท่ีไดรับจากวิทยากรในแตละภูมิภาค   ลวนมีประโยชนโดยตรงตอโรงเรียนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  ทุกองคกรท่ีมารวมใหความรูมีความเต็มใจและใหความรวมมือเปนอยางดี  ในการท่ีไดมีโอกาส  

ชี้ชองทางหรือรวมพัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงเยาวชนใหเห็นความสําคัญของการมี

อาชีพ หรือการทํามาหากิน  หลายคนไดเยี่ยมชมผลงานนักเรียนแลวนําไปเปนขอมูลตัวอยางในการ

บรรยาย เสวนา  ยกยองชมเชย รวมท้ังแนะแนวทางไปสูการประกอบอาชีพ   นับเปนบทเรียนท่ีมีคุณคา

อยางยิ่ง  โรงเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ

งานอาชีพ และเห็นชองทางการประกอบอาชีพไดท้ังในระหวางเรียนและในอนาคต   นอกจากผูบริหาร

และผูรวมงานจะไดรับความรูและประสบการณแลว ยังไดผลการดําเนินงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค  

และสะทอนใหเห็นการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของคณะทํางานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค    

             1.4  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล  
                  1.4.1 เชิงปริมาณ 

                        ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ในระดับชั้นหลัก คือชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของทุกโรงเรียน ทุกสังกัด หลายปการศึกษาท่ีผานมา  โดย

ในปการศึกษา 2557 ทําการทดสอบ 8 วิชา  สวนในปการศึกษา 2558 – 2559  ทําการทดสอบ 5 วิชา   

ผูวิจัยไดทําการจําแนกผลการทดสอบเฉพาะโรงเรียนดีประจําตําบล 6,534  โรงเรียน  ในปการศึกษา 

2557, 2558 และ 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีโรงเรียนเปดทําการสอน  

เพ่ือนําเสนอเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ระดับประเทศ ดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
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           ตารางท่ี 2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)                                       

                           ช้ัน ป.6 และ ม.3  ปการศึกษา 2557  จําแนกรายวิชา 

 

ระดับ 
จํานวน 

ผูเขาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

ไทย คณิต วิทย สังคม อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 

ประเทศ 731,113 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 52.20 45.61 56.32 

สพฐ. 487,499 44.03 36.77 40.97 49.03 32.88 50.77 44.24 55.24 

รร.ดีตําบล 107,856 43.93 35.97 40.53 48.64 31.46 50.42 43.82 55.28 

ระดับ ผูเขาสอบ คะแนนเฉลี่ย ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ประเทศ 667,912 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 59.32 43.14 45.42 

สพฐ. 500,295 35.39 29.59 38.77 46.94 27.09 59.72 43.24 45.87 

รร.ดีตําบล 27,650 33.78 26.98 35.68 45.00 26.34 56.38 40.17 43.60 

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) , 2558. 

 

               จากตารางท่ี 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 6 ปการศึกษา 2557  พบวาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้น

ประถมศึกษา ปท่ี 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงท่ีสุด รองลงมาเปนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (55.28, 50.42 และ 48.64 ตามลําดับ) วิชาท่ีไดคะแนน

ต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (31.46)  แตเม่ือเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน  คะแนนต่ํากวาทุกวิชา ยกเวนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

     สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงท่ีสุด รองลงมา

เปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (56.38, 45.00 และ 

43.60 ตามลําดับ)  วิชาท่ีไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (26.34)  แตเม่ือเปรียบเทียบกับระดับ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คะแนนต่ํากวาทุกวิชา  
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           ตารางท่ี  2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET)                                     

                            ช้ัน ป.6 และ ม.3    ปการศึกษา 2558 จําแนกรายวิชา 

ระดับ 
จํานวน 

ผูเขาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

ไทย คณิต วิทย สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 716,771 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 

สพฐ. 471,318 48.39 41.76 41.55 47.64 36.61 

รร.ดีตําบล 127,197 48.25 40.94 41.18 47.41 34.94 

ระดับ ผูเขาสอบ คะแนนเฉลี่ย ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ประเทศ 656,817 42.64 32.40 37.63 46.24 30.54 

สพฐ. 491,922 42.89 32.42 37.88 46.42 30.08 

รร.ดีตําบล 28,684 41.37 28.64 35.91 43.51 26.94 

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2559. 

 

   จากตารางท่ี 2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 6  ปการศึกษา 2558 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทยสูงท่ีสุด  รองลงมาเปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

วิชาวิทยาศาสตร (48.25, 47.41 และ 41.28 ตามลําดับ)  วิชาท่ีไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ 

(34.94)  แตเม่ือเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คะแนนต่ํากวา    

ทุกวิชา  

    สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงท่ีสุด 

รองลงมาเปนวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร (43.51, 41.37 และ 35.91 ตามลําดับ)  วิชาท่ีไดคะแนน

ต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (26.94) แตเม่ือเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

คะแนนต่ํากวาทุกวิชา  
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          ตารางท่ี 2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)                                     

                          ช้ัน ป.6 และ  ม.3  ปการศึกษา 2559  จําแนกรายวิชา 

ระดับ 
จํานวน 

ผูเขาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

ไทย คณิต วิทย สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 724,347 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

สพฐ. 471,053 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 

รร.ดีตําบล 159,163 51.11 37.54 39.48 44.10 29.19 

ระดับ ผูเขาสอบ คะแนนเฉลี่ย ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ประเทศ 637,491 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

สพฐ. 476,748 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 

รร.ดีตําบล 27,501 43.38 24.70 32.72 45.60 27.49 

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560. 

 

    จากตารางท่ี 2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทยสูงท่ีสุด รองลงมาเปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชา

วิทยาศาสตร (51.11, 44.10 และ 39.48 ตามลําดับ)  วิชาท่ีไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (29.19)  

แตเม่ือเปรียบเทียบ กับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คะแนนต่ํากวาทุกวิชา  

    สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงท่ีสุด 

รองลงมาเปนวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร (45.60, 43.38และ 32.72 ตามลําดับ) วิชาท่ีไดคะแนน

ต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (27.49) แตเม่ือเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คะแนนต่ํากวาทุกวิชา  
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          ตารางท่ี 2.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)                                 

                           ช้ัน ป.6, ม.3   ปการศึกษา 2557-2559 ของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                           จําแนกรายวิชา 

 

ปการศึกษา 
จํานวน 

ผูเขาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

ไทย คณิต วิทย สังคม อังกฤษ 

2557 107,856 43.93 35.97 40.53 48.64 31.46 

2558 127,197 48.25 40.94 41.18 47.41 34.94 

2559 159,163 51.11 37.54 39.48 44.10 29.19 

ปการศึกษา ผูเขาสอบ คะแนนเฉลี่ย ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2557 27,650 33.78 26.98 35.68 45.00 26.34 

2558 28,684 41.37 28.64 35.91 43.51 26.94 

2559 27,501 43.38 24.70 32.72 45.60 27.49 

 

         จากตารางท่ี 2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) คะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557, 2558 

และ 2559 พบวา ทุกปการศึกษาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงท่ีสุด รองลงมาวิชาสังคมศึกษา และวิชา

วิทยาศาสตร วิชาท่ีไดคะแนนต่ําสุดคือภาษาอังกฤษ   

                  สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ทุกปการศึกษาคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมสูงท่ีสุด  รองลงมา  ปการศึกษา 2557 วิชาวิทยาศาสตร  แตปการศึกษา 2558 และ 2559  

คือวิชาภาษาไทย  สําหรับวิชา ท่ีไดคะแนนต่ําสุดทุกปการศึกษา คือวิชาภาษาอังกฤษ  

                  1.4.2 เชิงคุณภาพ 

                      ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียนดีประจําตําบล  

                       โรงเรียนสวนใหญไดสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานอาชีพ และมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

ซ่ึงโรงเรียนไดใชเวลาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูในการสงเสริมดานอาชีพแกนักเรียน โดยจัดเปน

ฐานการเรียนรูตามกลุมสนใจ เนนกระบวนการผลิตเปนหลัก  บางโรงเรียนสงเสริมการจําหนายเพ่ือเปน

รายไดระหวางเรียน  แตพบวานักเรียนยังขาดทักษะดานอาชีพแบบครบวงจร โรงเรียนสวนใหญจะเปน

ผูผลิตตามแบบ ขาดทักษะการตลาด  ไมสามารถคิดตนทุน-กําไรของสินคาไดดวยตนเอง  ยังไมสามารถ

คิดนอกกรอบเพ่ือการตอยอด  และสรางสรรคสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และไดผลิตภัณฑ        

ท่ีแปลกใหมนาสนใจกวาเดิม  
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                       โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาอาชีพ โดยครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการ

ทําบัญชีรายรับ-รายจาย การคิดตนทุน-กําไร ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานนําไปสูการประกอบอาชีพ  ควรสงเสริม

ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ การลดตนทุน การนํา

เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงการตลาด 

                      จุดออน พบวา นักเรียนยังขาดทักษะดานอาชีพแบบครบวงจร  เปนผูผลิตตามแบบท่ี

ทําตาม ๆ กันมา  ขาดทักษะการตลาด  ไมสามารถคิดตนทุน-กําไรของสินคาไดดวยตนเอง  ไมสามารถ

คิดนอกกรอบเพื่อการตอยอดและสรางสรรคสินคาใหมีมูลคาเพิ่ม และไมสามารถสรางผลิตภัณฑ       

ท่ีแปลกใหมได  

                      ขอเสนอแนะ  

                       1)  โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาอาชีพ ไวในหลักสูตรสถานศึกษา 

                       2)  ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการทําบัญชีรายรับ-รายจาย การคิดตนทุน-กําไร 

ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานนําไปสูการประกอบอาชีพ   

                           3) ควรสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยศึกษาหาความรูและทําความเขาใจ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ การลดตนทุน การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการตลาด 

             การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลดวยกระบวนการนิเทศการศึกษา ท่ีกลาว

มาขางตน  เปนการประมวลแนวคิดหลักการในการนิเทศการศึกษา และการดําเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งเปนพันธกิจของหนวยงาน 3 ระดับ คือสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ สถานศึกษา รวมท้ังผลการนิเทศท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานและผลท่ีเกิดกับผูเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอมูลดังกลาวชวยสะทอนใหเห็น

กระบวนการดําเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี 

           2.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย       

    2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

                      การเตรียมผูเรียนในวันนี้ใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนเรื่องสําคัญของ     

วงการศึกษา  เพราะสังคมโลกขณะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะเทคโนโลยี    

การสื่อสาร ซ่ึงมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนถายทอดขอมูลใหม ๆ หมุนเวียนอยูตลอดเวลาอยางไมมี      

ท่ีสิ้นสุด  จึงจําเปนตองเสริมสรางทักษะดังกลาวใหกับผูเรียน  ท้ังนี้โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเยาวชน

เหลานั้นสามารถดํารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได  สามารถและพรอมท่ีจะเผชิญหนากับ

สภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต  การตื่นตัวและเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

การสรางพลังทางการศึกษาเพื่อใหไดเยาวชนที่มีคุณภาพจึงเปนกลยุทธหนึ่งของการพัฒนาชาติสําหรับ

ประเทศไทย  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดยึดแนวคิดของการจัดการศึกษา

สากล ซ่ึงสามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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        2.1.1 การจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะแหงอนาคตใหม แนวคิดนี้  

วิจารณ พานิช (2556 : 14 - 17) ใหหลักการและแนวทางพัฒนาไววา ในศตวรรษท่ี 21  สถานการณโลก   

มีความแตกตางจากศตวรรษท่ี 20 และ 19  ระบบการศึกษาตองมีการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะ

ความเปนจริง  ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่องการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ไดถูกพัฒนาข้ึน      

โดยภาคสวนท่ีเกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวยบริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล 

บริษัทไมโครซอฟต บริษัทวอลตดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ 

รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Partnership 

for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21   หนวยงานเหลานี้มีความกังวลและเห็น

ความจําเปนท่ีเยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจาก

ศตวรรษท่ี 20 และ 19  จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน 

โดยมีองคประกอบท่ีเปนท้ังดานความรูและทักษะไดแก การเรียนรูเพ่ือใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญ

ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 3 กลุม คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 3 กลุมสามารถแจกแจง

ออกเปน  3Rs + 8Csและ 2Ls  ดังนี้ 

        3Rs คือ reading,  writing,  arithmetics  (อานออก เขียนได และคิดเลขเปน)  

                       8Cs  คือ  1)  Critical Thinking  & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 2) Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและ

นวัตกรรม)  3) Collaboration, Teamwork  & Leadership  (ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน

เปนทีม และภาวะผูนํา)  4)  Cross - Cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม  

ตางกระบวนทัศน)   5) Communication, Information& Media Literacy   (2 - 3 ภาษา)  (ทักษะดาน

การสื่อสารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ)  6) Computing  & Media Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  7)  Career  &  Learning Self - reliance (ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู)  และ  8)  Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

      2Ls คือ 1) Learning Skills (ทักษะการเรียนรู)  และ 2)  Leadership (ภาวะผูนํา) 

      Learning Skills (ทักษะการเรียนรู)  มี 3 องคประกอบ ไดแก 

Learning  คือการเรียนสิ่งใหม 

Delearning หรือ Unlearning  คือ การเลิกเชื่อของเกา เพราะมันผิดไปแลว 

Relearning  คือ  การเรียนรูโดยเปลี่ยนชุดความรูเปนโลกสมัยใหมเพราะความรู

เกิดข้ึนใหมมากมาย และหลายสวนผิดหรือไมดีแลว มีของใหมท่ีดีกวา 

      จุดสําคัญคือการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะแตละทักษะตองใหนักเรียนหรือนักศึกษาเรียน

และฝกทักษะโดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)  และคิดทบทวน หรือเรียนแบบ Active 

Learning  อยางแทจริง 
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 2.1.2  องคประกอบของความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกลาวมาขางตนมีรายละเอียด ท่ีทํา

ใหเห็นองคความรูและกลุมทักษะท่ีชัดเจน ตามท่ี พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556 : 52) ไดกลาวไว ดังนี้ 

          องคประกอบของความรูคือ ความรูในวิชาหลักหรือวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นท่ี

สําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 (Core Subjects and 21st Century Themes)  ไดแก  1) ภาษาอังกฤษ การอาน 

ศิลปะในการใชภาษา  2) ภาษาตางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก  3) คณิตศาสตร  4) เศรษฐศาสตร  

5)  ศิลปะ  6) วิทยาศาสตร  7) ภูมิศาสตร  8) ประวัติศาสตร และ 9) การปกครอง และความเปนพลเมือง  

      สําหรับดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนตองสงเสริมความเขาใจ

เนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูง  ดวยการสอดแทรกทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตอไปนี้

เขาไวในทุกวิชาหลักดวย ไดแก  

      2.1.2.1 ความรูเรื่องโลก  (Global Awareness) 

                         2.1.2.2  ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial, 

Economic,  Business and Entrepreneurial Literacy) 

          2.1.2.3  ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 

                         2.1.2.4  ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

                         2.1.2.5  ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 

     2.1.3  ทักษะในศตวรรษท่ี  21  ท่ีสําคัญ 3 กลุม คือ 

      2.1.3.1  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก 

       1)  ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  ซ่ึงครอบคลุม 

ไปถึงการคิดแบบสรางสรรค  การทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูอ่ืน และการนําความคิดนั้นไปใชอยาง

สรางสรรค 

       2)  การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

หมายความรวมถึงการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแกปญหา 

                             3)  การสื่อสารและการรวมมือ (Communication and Collaboration)  ซ่ึงเนน

การสื่อสารโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพชัดเจน และการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

      2.1.3.2 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and 

Technology Skills)   ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 นี้ นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้น

ผูเรียนจึงควรมีทักษะดังตอไปนี้ คือ 

       1)  การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) 

       2)  การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) 

                            3)  การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy  : Information, 

Communications & Technology ) 
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         2.1.3.3  ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills)  ในการดํารงชีวิต และ

การทํางานนั้นไมเพียงตองการคนท่ีมีความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการคิดเทานั้น 

หากแตยังตองการผูท่ีสามารถทํางานในบริบทท่ีมีความซับซอนมากข้ึนอีกดวย ทักษะท่ีจําเปน ไดแก 

       1)  ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility and Adaptability) 

       2)  ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative and Self Direction) 

                           3)  ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 

       4)  การเพ่ิมผลผลิตและความรูรับผิดชอบ เชื่อถือได (Productivity and 

Accountability) 

       5)  ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and  Responsibility) 

         การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 

      การใหการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เปนการศึกษาท่ีจะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว อยางเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา  รวมท้ังโอกาสและสิ่งท่ีเปนไปไดใหม ๆ ท่ีนาตื่นเตน 

วิโรจน สารรัตนะ  (2556 : ออนไลน)  กลาวถึงการใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ไววา การให

การศึกษาจะมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเปนโรงเรียน

ท่ีมีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน  (Project - Based Curriculum)  เปนหลักสูตรท่ีใหนักเรียนเก่ียวของ

กับปญหาในโลกท่ีเปนจริง  เปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเปนมนุษย และคําถามเก่ียวกับอนาคต

เชิงวัฒนธรรม สังคมและสากล  ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสรางเปนภาพของการ  

เปนศูนยรวมประสาท (Nerve Centers)  ท่ีไมจํากัดอยูแตในหองเรียน   แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียนและ

ชุมชนเขาสูขุมคลังแหงความรูท่ัวโลก  ครูเองจะเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรูไปเปนสนับสนุน 

ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู และนําความรูเปนเครื่องมือสูการปฏิบัติและ

ใหเปนประโยชน เปนการเรียนรูเพ่ือสรางความรู และตองมีการสรางวัฒนธรรมการสืบคน (Create a 

Culture of Inquiry) 

     ในศตวรรษท่ี 21 การใหการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy 

of Learning) จะเปลี่ยนไปเนนทักษะการเรียนรูข้ันท่ีสูงข้ึน(Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะ 

ทักษะการประเมินคา (Evaluating Skills) จะถูกแทนท่ีโดยทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค 

(Ability to Use New Knowledge in a Creative Way)  ในอดีตท่ีผานมา นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช

เวลาในการเรียนรายวิชาตาง ๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือใหจบการศึกษา แตในปจจุบันจะพบปรากฏการณ

ใหมท่ีแตกตางไป  เชน การเรียนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเพ่ือใชชีวิตในโลกท่ีเปนจริง (life 

in the Real World) เนนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวยวิธีการสอนท่ีมีความยืดหยุน 

(Flexible in how we Teach)  มีการกระตุนและจูงใจใหผูเรียนมีความเปนคนเจาความคิดเจาปญญา 

(Resourceful)  ท่ียังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกไป 
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     ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเปนหลักสูตรท่ีเนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ 

(Critical Attributes)  เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  ยึดโครงงานเปนฐาน (Project - Based) 

และขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research - Driven)  เชื่อมโยงทองถ่ินชุมชนเขากับภาค ประเทศและโลก 

ในบางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ (Collaboration) กับโครงงานตางๆ ไดท่ัวโลก เปนหลักสูตรท่ีเนน

ทักษะการคิดข้ันสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพ้ืนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษท่ี 21 

และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมท้ังการเรียนรูจากการใหบริการ (Service)  ก็เปนองคประกอบ   

ท่ีสําคัญ  ภาพของหองเรียนจะขยายกลายเปนชุมชนท่ีใหญข้ึน (Greater Community) นักเรียนมี        

คุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได(Self - Directed) มีการทํางานท้ังอยางเปนอิสระและรวมมือกับคนอ่ืน 

หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล หลักสูตรจะไมเนนการยึดตําราเปนตัวขับเคลื่อน (Textbook - Driven) หรือแบบแยกสวน 

(Fragmented) เชนในอดีต แตจะเปนหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและ

เนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง (As an End) เชนท่ีเคยเปนมา แตนักเรียนจะตองมีการเรียนรูผาน

การวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรูจากตําราจะเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรู (Knowledge) 

จะไมหมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลข  แตจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและการปฏิบัติโดย

เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาท่ีมีอยู ทักษะและเนื้อหาท่ีไดรับจะเก่ียวของและมีความจําเปน

ตอการปฏิบัติในโครงงาน จะไมจบลงตรงท่ีการไดรับทักษะและเนื้อหาแลวเทานั้น การประเมินผลจะ

เปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไมเก่ียวโยงกับความเขาใจตอการนําไปปฏิบัติไดจริง ไปเปน

การประเมินท่ีผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย (Self - assessment)   

   ทักษะท่ีคาดหวังสําหรับศตวรรษท่ี 21  ท่ีเรียนรูผานหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยาการบูรณาการ 

ยึดโครงงานเปนฐานและอ่ืนๆดังกลาว จะเนนเรื่องทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

Innovation Skills) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology Skills) ท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนไดจากความรวมมือ (Collaboration) 

ในการทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ในปญหาท่ีซับซอน การนําเสนอดวยวาจา

และดวยการเขียน การใชเทคโนโลยี ความเปนพลเมืองดี การฝกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติ

สิ่งตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน 

   ดังนั้น การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ตองเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives)  

จากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสูกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ท่ีให

โลกของนักเรียนและโลกความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูท่ีไปไกลกวา

การไดรับความรูแบบงายๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา 

ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลย ีความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และความตระหนัก

ในสภาพแวดลอม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค (The Ability to Handle 

Knowledge Effectively in Order to Use it Creatively)  ถือเปนทักษะท่ีสําคัญจําเปนสําหรับการ
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เปนนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทาทายในการท่ีจะพัฒนาการเรียนเพ่ืออนาคตใหนักเรียนไทยมี

ทักษะ ทัศนคต ิคานิยมและบุคลิกภาพสวนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก (Optimism)  

ท่ีมีท้ังความสําเร็จและมีความสุข  

               2.2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

        กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579)  

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  ปรเมธี วิมลศิริ (2559 : ออนไลน) กลาวถึงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  โดยมียุทธศาสตรดานการศึกษาท่ีจะดําเนินการ 6 ดาน คือ  

                   2.2.1  ความม่ันคง 

                   2.2.2  การสรางความสามารถในการแขงขัน  

                   2.2.3  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย  

                   2.2.4  การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

                   2.2.5  การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                   2.2.6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

            ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนอง 

ตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศ

พัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ

แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ                  

                   ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม 

                    บวร เทศารินทร (2559 : ออนไลน)  ไดกลาวถึงประเทศไทย 4.0 ไวดังนี้ 

                    “ไทยแลนด 4.0”  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศ บนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง 

และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไป  

อยางตอเนื่องตั้งแตยุคแรก ขอเรียกวา 

           “ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน ผลิตผล

ทางการเกษตร เปนตน  

        “ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา       

เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน  
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           และปจจุบัน (2559)  “ประเทศไทย 3.0”  เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน 

การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน          

แตประเทศไทยยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลางจึงตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางประเทศ จึงเปนเหตุใหนําไปสู 

          “ประเทศไทย 4.0” ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth)  มีรายไดสูง 

โดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ปนี้  คลาย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของ

ประเทศท่ีพัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”   อังกฤษ “Design of Innovation” 

อินเดีย “Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใตท่ีวางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”  

                    ลักษณะไทยแลนด 4.0  

        “ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจ ไปสู “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวตักรรม”โดยมีฐานคิดหลัก

คือเปลี่ยนจากการผลิตสินคา“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ

ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยน

จากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

                    ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0”  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําท่ีมีลักษณะสําคัญ คือเปลี่ยน

จากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน  ไปสูการเกษตรสมัยใหม   ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

(Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ ( Entrepreneur)

เปลี่ยนจาก Traditional SMEs  หรือ  SMEs ท่ีมีอยู  และรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา  ไปสู

การเปน Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมท่ีมีศักยภาพสูง   เปลี่ยนจาก Traditional 

Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services  และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา

ไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

                   ไทยแลนด 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบาง? 

           เพ่ือใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี้ 

        1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New 

Startups) ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 

        2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยี

สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 

                  3) กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 

                 4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ           

และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว  เชน เทคโนโลยีดานการเงิน  อุปกรณเชื่อมตอออนไลน  โดยไมตองใชคน 

เทคโนโลยีการศึกษา “E - Market places” “E – Communes” เปนตน 
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                5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  เชน เทคโนโลยีการ

ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล  เทคโนโลยีการทองเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เปนตน 

                   ไทยแลนด 4.0 จะพัฒนาอยางไร? 

          การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล“ประเทศไทย 4.0”จะสําเร็จใชแนวทาง“สานพลังประชารัฐ”

เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน    

ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน 

ผานโครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตาง ๆ โดยการดําเนินงานของ “ประชารัฐ”  

กลุมตาง ๆ อันไดแก กลุมท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ  การปรับแกกฎหมายและกลไก

ภาครัฐ พัฒนาแบงชั้นภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน กลุมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมท่ี 3

การสงเสริมการทองเท่ียวและไมล การสรางรายไดและการกระตุนการใชจายภาครัฐ กลุมท่ี 4 การศึกษา

พ้ืนฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ังการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุมท่ี 5 การ

สงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมท้ังการสงเสริมกลุม SMEs และผูประกอบการใหม 

(Start Up)  ซ่ึงแตละกลุมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน 

                    กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนอีกนโยบายหนึ่ง     

ท่ีเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปน

ประเทศท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง

เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน  เปนการผนึกกําลัง

ของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา 

และบุคลากรท้ังในและระดับโลก นี่เปนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือกาวเขาสูโมเดล “ประเทศ

ไทย 4.0” ของรัฐบาลในปจจุบัน   

      โดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย ไดกลาวถึงการพัฒนาเยาวชนไทยให

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป และประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวไวขางตน เปนหลักการท่ีสามารถ 

นํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ซ่ึงเปนโรงเรียนในพ้ืนท่ีชนบทไดเปนอยางดี  

โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเตรียมเยาวชนเขาสูสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง กระบวนการ 

จัดการเรียนรูตองสอดคลองกับสภาพสังคมทองถ่ิน และสงผลตอผูเรียน ท้ังในดานความรูประสบการณ 

และทักษะการดํารงชีวิต 

           3.  การจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน   

                การพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา เปนเปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียน 

ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงตองสงเสริมใหนักเรียนท่ีไมประสงคจะเรียนตอในระดับสูง แตตองการมีงานทํา 

มีรายไดระหวางเรียน อันเปนการชวยเหลือตนเองและครอบครัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง



55 
 

มีความสุข  โรงเรียนดีประจําตําบลท่ัวประเทศก็มีเปาหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพ 

เพ่ือเดินไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากินตามภาพความสําเร็จของโครงการ   

                 การสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาข้ึนนี้  สํานักงานสงเสริมสังคม     

แหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (2556 : ออนไลน)  ไดใหการ

สนับสนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการปฏิบัติการเชิงรุกดานอาชีพ 

โดยเปดหลักสูตร  “สูการมีงานทํา” เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีไมเอ้ืออํานวย   การจัดการเรียนการสอน

โดยเนนวิชาการเพียงอยางเดียวไมประสบความสําเร็จ   จึงจัดใหมีโรงเรียนนํารองการจัดหลักสูตรทักษะ

อาชีพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนจํานวน 30 โรงเรียน   และมี 9 โรงเรียนท่ีไดบรรจุหลักสูตรทักษะอาชีพ

เขาไปในการเรียนการสอนแลว  นอกจากนี้ยังมีการปรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปน “สหกรณศูนยการ

แสดงสินคาและผลิตภัณฑฝมือนักเรียน” เพ่ือเปนตัวกลางเชื่อมโยงสินคาและบริการจากนักเรียน

เชื่อมตอภาคธุรกิจ 

                ผูบริหารการศึกษาหลายทานใหความเห็นเก่ียวกับหลักการดังกลาว ท่ีเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  ไดแก ณรงค อภัยใจ (2556 : ออนไลน)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองก๊ึด หนึ่งในโรงเรียน 

นํารองท่ีใช “อาชีพ” เปนตัวสรางความสนใจใหเด็กกลับเขาหองเรียน และสรางรายไดระหวางเรียนมา

นานกวา 5 ป สะทอนวา การสรางเครือขายเพ่ือการสอนทักษะอาชีพใหแกนักเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก 

ตั้งแตเครือขายระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน สถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในทองถ่ิน  เพ่ือฝก

ทักษะไดอยางครบวงจรเหมือนสถานประกอบการเต็มรูปแบบ  ซ่ึงไดท้ังการบริหารจัดการ งบประมาณ 

และรูปแบบการประเมินท่ีควรวัดคนมากกวาวัดผล    

                 รังสรรค วิบูลยอุปถัมภ หัวหนาฝายการศึกษาองคกรยูนิเซฟ ประเทศไทย (2556 : 

ออนไลน) เสริมวาการศึกษาเพ่ือการสรางทักษะวิชาชีพนั้นตองไมละเลย“ความสําคัญของวิชาสามัญ” 

ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู เพราะการสรางทักษะใหเกิดกับผูเรียนมีหลายระดับ ท้ังทักษะ

พ้ืนฐาน ทักษะการประยุกต และทักษะวิชาชีพ เพราะหากฐานรากไมแข็งแรงแลว ก็ยากจะใหเด็ก

เยาวชนสามารถคิดตอยอดเองได   

                 จากความรวมมือของสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

และกระทรวงศึกษาธิการ  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  (2556 : ออนไลน)  กลาววา เปนความสุขใจท่ี

สะทอนใหเห็นภาพความสุขของเด็ก ๆ ผานกระบวนการปฏิบัติการเรียนวิชาชีพในโรงเรียน ซ่ึงในความ

เปนจริงแลวการสอนวิชาชีพในโรงเรียนนั้นเกิดข้ึนมานานแลว แตความสําคัญอยูท่ีกระบวนวิธีการสอน 

ซ่ึงการท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดสรางเครือขายผูนําการเรียนรูสูทักษะชีวิต และโลกของงาน ดวยการเชิญ

ผูประกอบการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการใหความเห็น 

บูรณาการเรียนการสอนรวมกัน เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะ ชวยกันพัฒนาการศึกษาของชาติ เพ่ือชวยกัน

เลื่อนระดับการศึกษาใหสูงข้ึน   อีกท้ังเห็นความกระตือรือรนความตั้งใจท่ีจะสานตอของคนในพ้ืนท่ี    

ซ่ึงการทํางานมีความกาวหนา แตถาจะกาวไปไกลวานี้ ทุกคนก็ตองรวมกันผลักดัน โดยมีโจทยท่ีก็ยัง
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ไมไดรับคําตอบ แตอยากจะฝากไวกับการศึกษาไทย  เม่ือโจทยการศึกษาเปลี่ยนไป ทุกฝายจําเปนตอง

หันกลับมาชวยสรางจุดตางท่ีตรงใจผูเรียนและตอบโจทยชีวิตของคนในทองถ่ิน  

               การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู     

ในศตวรรษท่ี 21 

                   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (2559ก : 3, 5 - 7)  ไดจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา 

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพ่ือใชเปน     

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับ

การพัฒนาประเทศ 

                   กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา  จะตองพัฒนากําลังคนใหมีขีด 

ความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก  จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ       

(พ.ศ. 2558 – 2564)   มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน ซ่ึงสอดคลอง

กับนโยบายของชาติ ท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษา

ในหลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมาก    

ยิ่งกวาเนื้อหาตามตํารา (Content) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดแนะนําวาผูเรียนควรมีทักษะท่ีครอบคลุม      

3 กลุม ไดแก ทักษะพ้ืนฐาน คือ ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

ทักษะเพ่ือการทํางาน คือ ทักษะพ้ืนฐานในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด

วิเคราะหการคิดสรางสรรค กาทํางานเปนทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะ

เบื้องตนของอาชีพท่ีสนใจ ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2558 และ 2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยัง

ไดตระหนักถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน

มองเห็นภาพงานอาชีพตางๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็น

เสนทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ และได

รวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดานรางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการทํางาน (ขยัน 

อดทน กระตือรือรน ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ) ใหสามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน หรือ ศึกษาตออยางมี

คุณภาพ 

                    การจัดทําเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพใหกับนักเรียน จะตองยึดหลักการ

ใหนักเรียนรูจักอาชีพอยางหลากหลาย และรับรูลักษณะของอาชีพในจังหวัดและอําเภอท่ีเปนทองถ่ิน

ของนักเรียนเอง เปนการกระตุนความสนใจใหกับตัวนักเรียน มีการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสม

ดานอาชีพจะทํานักเรียนไดรูจักตัวตน  ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนตามโปรแกรมการเรียนท่ีสอดคลองกับ

บุคลิกภาพของตัวนักเรียนเองซ่ึงโรงเรียนจะตองเปดกลุมวิชาในรายวิชาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับประเภท 

และสาขาวิชาชีพท่ีเปนไปตามความตองการอัตรากําลังแรงงานของจังหวัดและอําเภอ การจัดการเรียน
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การสอนจะเนนการเรียนรูแบบฝกและถอดประสบการณ (Problem Based Learning : PBL) โดย

ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ เพ่ือสรางทักษะและสมรรถนะ ใหเกิดการคนพบ

ความถนัดของตนเอง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมองเห็นสาขาวิชาท่ีจะทําการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ  

ในแตละกลุมอาชีพในอนาคตไดเปนอยางดี ท้ังนี้นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนเสนทางระหวางเรียน      

โดยเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได เม่ือนักเรียนคนพบตนเองวายังไมใชโปรแกรมการเรียนท่ีจะนําไปสู

ความถนัดดานอาชีพของเขาไดจริง 

                    การจัดทําโปรแกรมการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน 

จะดําเนินการในรายวิชาเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามความตองการอัตรากําลังแรงงานในจังหวัดและอําเภอ 

โดยความรวมมือกับสถานประกอบการและกลุมอาชีพอิสระใชเปนท่ีฝกและถอดประสบการณในรายวิชา

ความถนัดตามสมรรถนะทางอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสําหรับมัธยมศึกษาตอนตน และการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนการจัดรายวิชาความถนัดทางวิชาท่ีเปน

พ้ืนฐานความรูของสาขาอาชีพ ใหทําความรวมมือกับหนวยงานดานการฝกอาชีพ หรือสถาบันทาง

การศึกษา กําหนดหลักสูตรรายวิชาและผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับโปรแกรมการเรียนตามประเภท 

หรือกลุมสาขาอาชีพ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจัดทําหลักสูตรรายวิชาตามหลักสูตรอาชีพระยะ

สั้นของวิทยาลัยสารพัดชาง หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีการจัดทําหลักสูตร

อยู สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรทวิศึกษาใหใชหลักสูตรตามโครงการเรียนรวมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไดทําความรวมมือกับกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ไวแลว สําหรับหลักสูตรรายวิชาความถนัดทางกลุมสาขาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาใหทําความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีเปดกลุมสาขาวิชาชีพรองรับโปรแกรมการเรียนของโรงเรียนอยู  

                    การจัดประสบการณการเรียนรูการเปนผูประกอบการ ใหโรงเรียนดําเนินการในกิจกรรม 

ชุมนุม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนการรวมตัวกันของนักเรียนท่ีสนใจ หรือมีบุคลิกภาพดานอาชีพ

แบบเดียวกัน เปดบริษัทจําลองท่ีมีการจดทะเบียน ทําโครงการผลิตและจัดจําหนายสินคา มีการวิเคราะห

ความตองการตลาด ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ กําหนดกระบวนการผลิตและแปรรูป สรางกลยุทธการขาย 

การบรรจุผลิตภัณฑ การขายและจัดจําหนาย ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการประกอบการ ทําบัญชี

รายรับรายจาย สามารถปฏิบัติจริงอยางยั่งยืน                

               สรุป การจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน เปนพันธกิจสําคัญท่ีหนวยงานหลาย

ระดับ ไดระดมใหเกิดการบริหารจัดการข้ึน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ

เรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและโรงเรียน เพ่ือทําความกระจางในแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมเพ่ิมพูนเรื่องการพัฒนา 

งานอาชีพในโรงเรียน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดท้ังการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

ฝกทักษะประสบการณ  แนวคิดดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนหลักการและเปนขอมูลในการวิเคราะห   

หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน                       
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           4.  การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม 

                การปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จยอมตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลหรือฝายตาง ๆ   

ท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนไปตามเปาหมาย การมีสวนรวมเปนพฤติกรรมท่ีมีทฤษฎีรองรับ

ซ่ึงเปนทฤษฎีดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ไดแก ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow, อางถึงใน 

เสาวนีย เดือนเดน และคณะ,  2557 : 11 - 12)  เปนทฤษฎีดั้งเดิมเก่ียวกับการจูงใจใหบุคคลเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ  ใหบรรลุความสําเร็จดวยการจูงใจบุคลากรในองคการ โดยคํานึงถึง

ความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเปนหลัก คือ ความตองการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ        

ความตองการความม่ันคงปลอดภัยและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนคนท่ีมีคุณคาของกลุม

เปนสมาชิกนั้น ๆ  ความตองการไดรับการยกยองและเปนท่ียอมรับจากสังคม  ความตองการมีฐานะเดน

ในสังคม และความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต   

               4.1 ความหมายของการมีสวนรวม             

                     วิลเลี่ยม  (William, 1976 : 111- 124) ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา 

หมายถึง กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ 

แกปญหาของตนเอง 

                     องคการอนามัยโลกและองคการยูนิเซฟ (WHO & UNICEF, 1978 : 41) ไดใหคํานิยาม

ของการมีสวนรวมวา หมายถึงการเขามารวมกันอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนในการตัดสินใจ 

เพ่ือกําหนดเปาหมายของสังคม จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย และเปนการปฏิบัติตามแผนหรือ

งานโครงการตาง ๆ ดวยความสมัครใจ 

                     วชิรวัชร งามละมอม (2559 : ออนไลน)  กลาววา การมีสวนรวม หมายถึงการเปดโอกาส 

ใหประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันในการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการ

ประเมินผลรวมกัน โดยเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข พัฒนางานในกลุม

ใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                       เมธา หริมเทพาธิป (2560 : ออนไลน) สรุปความหมายของการมีสวนรวมไววาหมายถึง 

กระบวนการท่ีประชาชนเขามามีสวนในการดําเนินงานรวมกัน ไมวาจะเปนในดานการแกปญหาหรือ 

การพัฒนา โดยรวมกันคิดพิจารณา ตัดสิน รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบ ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบ

ตอประชาชนเอง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยเฉพาะฝายท่ีมีสวนไดสวนเสีย  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด

การยอมรับอยางเปนฉันทามติในการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน              

                      ความหมายของการมีสวนรวมจากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา   

การมีสวนรวมหมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนการทําประโยชนในเรื่อง

ตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ เปนการรวมพลังความคิด สติปญญา ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย 

โดยมีสวนรวมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รับผิดชอบในงาน และรวมประเมินผลการปฏิบัติ

ภารกิจตาง ๆ ดวยความสมัครใจ 
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              4.2 รูปแบบของกระบวนการมีสวนรวม 
                     องคการอนามัยโลกและองคการยูนิเซฟ (WHO & UNICEF,1978 : 41-49)   ไดวิจัย

พบวา รูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมมี 4 ข้ันตอน คือ  

                      1)  การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ 

ตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญ

คือ ตองตัดสินใจดวยตนเอง 

                      2)  การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและบริหารการใช

ทรัพยากร มีความรับผิดชอบไดในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน  

                      3)  การใชประโยชน โดยประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชให

เกิดประโยชนได 

                      4)  การไดรับประโยชน โดยประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชน

ในพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน  

                    โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 : 213 - 218)  ไดศึกษาการมีสวนรวม

ของชุมชนพบวาการมีสวนรวมมี 4 แบบ คือ 

                      1)  การมีสวนรวมการตัดสินใจ (Decision Making) เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตอง

ดําเนินการตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และตัดสินใจในชวงการ

ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

                      2)  การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปดวยการสนับสนุน

ทรัพยากรการบริหาร การประสานความรวมมือ 

                      3)  การมีสวนรวมในผลประโยชนและชื่นชมยินดี (Benefits) ประกอบดวยความสําคัญ 

ของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพ การกระจายผลประโยชนท่ีมีความหมายตอสังคมและบุคคล 

                      4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)เก่ียวกับการควบคุมและการ

ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
                 ชาปน (Chapin, 1997 : 317) ไดแบงการมีสวนรวมในงานออกเปน 4 ประเภทดังนี้  

             1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือการริเริ่มตัดสินใจ

ดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียงคัดคาน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่ง 

ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ ไมวาจะเรื่องของการจัดระบบการทํางาน วิธีการทํางาน ใครเปนผูกระทําและ

ทําอยางไร 

                       2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ การมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากร   

การบริหาร การประสานความรวมมือ การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการปฏิบัติงาน 

                       3)  การมีสวนรวมในผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน 

ทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
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            4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล คือ การมีสวนรวมในการใหขอมูลการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแกไขงานตาง ๆ 

ใหดียิ่งข้ึน 

                4.3 ลักษณะของการมีสวนรวม 

                         ณรงค วารชีล  (2551 : 6) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวดังนี้ 

                     1) การมีสวนรวมในลักษณะตัวบุคคล ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลท่ีเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ 

                     2)  การมีสวนรวมในลักษณะของกลุมขบวนการท่ีมุงสรางพ้ืนฐานอํานาจจากการสรางกลุม

และโครงสรางภายในหนวยงาน 

                     3)  การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ  ใหความสําคัญท่ีการจัดโครงการอันกอใหเกิด

การมีสวนรวมท่ีดี เนนกลุมเปาหมาย การถายทอดระบบเทคนิค ความรู การกระจายอํานาจสูประชาชน 

                     4)  การมีสวนรวมในลักษณะสถาบัน  ใหความสําคัญในแงท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทางสถาบัน  มีการถายเทหรือขยายโครงการสรางอํานาจของกลุม ผลประโยชนและชนชั้นทางสังคม 

                     5)  การมีสวนรวมในลักษณะนโยบาย เนนเรื่องหลักการยอมรับ การมีสวนรวมของ

ประชาชน และผูเสียเปรียบในสังคม และนํามากําหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 
               4.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
                     เมตต เมตตการุณจิต (2547 : 247 - 248)  กลาวถึงปจจัยดานสถานศึกษาท่ีเปนปจจัย

สงเสริม 3 ปจจัย คือ  

                     1) ผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยนี้ถือเปนบุคลิกเฉพาะตัวซ่ึงแตละคนจะมีไมเหมือนกัน 

แมวาจะมีบทบาทหนาท่ีไมแตกตางกันก็ตาม บางคนมีความรูสูงแตไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ

ก็มี   ดังนั้นหากผูบริหารมีมนุษยสัมพันธสูง  มีความเปนกันเอง ใหเกียรติแกผูปกครองก็จะเปนปจจัย  

ทําใหบรรยากาศเปนไปในทางท่ีดี  ในดานความซ่ือสัตยก็เปนเรื่องสําคัญ หากผูบริหารมีความโปรงใส  

ดานการเงินซ่ึงสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน หากสถานศึกษานําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคก็จะทําใหเกิดความศรัทธาจากชุมชน เพราะผูบริจาคยอมมุงหวังใหสิ่งท่ี

บริจาคไปนั้นเกิดประโยชนสูงสุด 

                     2) ครู เปนบุคลากรสําคัญในการอบรมสั่งสอนใหความรูเด็ก ความเอาใจใสตอการเรียน

ของเด็กซ่ึงเปนสิ่งปรารถนาของผูปกครอง จะทําใหผูปกครองยินดีท่ีจะตอบแทนสถานศึกษา   ถาหากวา

บุตรหลานของเขาเรียนเกง ชนะการประกวดแขงขันตาง ๆ  สามารถสอบเขาเรียนตอโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได 

นอกจากนี้ความหวงใยของครูท่ีมีตอเด็กในดานสวัสดิภาพ  ดานยาเสพติด ดานความสามารถ ของคณะครู

ตลอดจนความประพฤติของครู ถาเปนไปในทางท่ีดีก็ยอมเปนปจจัยทําใหเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง 

                     3)  ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญสุด  สถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง      

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ครูเอาใจใสนักเรียน มีผลงานทางวิชาการ เชน ชนะการประกวดหองสมุด 

ชนะการประกวดสุขภาพอนามัยเด็ก ชนะการประกวดแขงขันของนักเรียน เปนตน  หากสถานศึกษาใด  
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มีคุณสมบัติในลักษณะดังท่ีกลาวมานี้ จะทําใหผูปกครองสนใจท่ีจะสงบุตรหลานของตนเขามาเรียน     

จนทําใหบางแหงเกิดปญหาในการรับนักเรียน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกินความตองการของ

สถานศึกษา และบางกรณีก็มีผูปกครองใหสินบน และยินดีซ้ืออุปกรณใหทางสถานศึกษาตามท่ีตองการ

อีกดวย 

                การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาท้ังของไทย

และตางประเทศ ท่ีกลาวถึงความหมาย รูปแบบและลักษณะของการมีสวนรวม รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการ

พัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีตองอาศัยเครือขายการมีสวนรวมจากคณะนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ท่ัวประเทศ 

           5.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย 

              5.1 การวิจัยและพัฒนา (The Research & Development) 

                 การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)  เปนการวิจัยลักษณะหนึ่ง      

ท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย ซ่ึงในปจจุบัน 

องคกรจํานวนมากไดพยายามสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 

โดยเชื่อวาการวิจัยและพัฒนาจะชวยใหไดทางเลือกหรือวิธีการใหม ๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงาน มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายและลักษณะของการวิจัย

และพัฒนาไวดังนี้ 

                      ทิศนา แขมมณี (2540 : 5)   กลาววา การวิจัยและพัฒนา หมายถึงการวิจัยท่ีมุงนํา

ความรูจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยตอ  โดยพัฒนาเปนเทคนิคหรือวิธีการท่ีสามารถนําไปใชแกปญหาและ

ทดลองใชจนไดผลเปนท่ีนาพอใจ  แลวจึงนําไปเผยแพรใชในวงกวางเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

                     ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ (2543 : 174 - 174) กลาววาการวิจัย

และพัฒนา เปนการวิจัยท่ีมีจุดหมายเพ่ือสรางหรือคนหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือ สิ่งประดิษฐ    

ท่ีนําไปใชเพ่ือพัฒนากลุมคน หนวยงานหรือองคกร  จุดหมายปลายทางท่ีคาดหวังจึงเปนการมุงใหเกิด   

การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติท่ีคาดวาจะดีข้ึน จึงมักเก่ียวของกับการ

ทดลอง   

                   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552 : 2 –12)  ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาไววา การวิจัย

และพัฒนา เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product)  โดยทําการ

ทดสอบในสภาพจริง และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑหลาย ๆ รอบ จนไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น 

เปาหมายหลักหรือผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ  

                   จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษา

คนควาอยางมีระบบ มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยดําเนินการ
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ทดสอบในสภาพจริงและทําการปรับปรุงแกไข จนไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา

กลุมคน หนวยงานหรือองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                   5.1.1 ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  

                       กฤษิยากร เตชะปยะพร (2552 : ออนไลน)  ไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัยและ

พัฒนาวาการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research)  ท่ีใชกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  มุงพัฒนาทางเลือกหรือ

วิธีการใหม ๆ เพ่ือใชในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต  การวิจัยและพัฒนาเปนการวิจัยเชิง

ทดลอง โดยมีการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/สิ่งประดิษฐ หรือวิธีการ) แลวมีการทดลอง ใช

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ   นวัตกรรมท่ีนํามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัว

แปรตน โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนตัวแปรตาม  การวิจัยและพัฒนาจะให

ผลลัพธท่ีสําคัญ 2 ลักษณะคือ  

                        5.1.1.1 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทวัตถุท่ีเปนชิ้นอัน ซ่ึงอาจเปนประเภท 

วัสดุ/อุปกรณ/ชิ้นงาน เชน รถยนต คอมพิวเตอร ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู 

คูมือประกอบ   การทํางาน เปนตน 

                        5.1.1.2 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทท่ีเปนรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/

ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบ การสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน Quality 

Control (Q.C.)  Total Quality Management (TQM) The Balanced Scorecard (BSC) ระบบ ISO 

เปนตน 

                        ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณคาของงานจะอยูท่ีสิ่งประดิษฐ/ 

ผลงานเปนชิ้นเปนอันท่ีสรางข้ึน” หรือ “วิธีการ/รูปแบบการทํางาน/รูปแบบการจัดการ” ท่ีพัฒนาข้ึน 

ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณคามาก คือกรณีท่ีสามารถสรางสิ่งประดิษฐหรือวิธีการท่ี “ดูดี มีคุณคา    

ใชงานไดอยางดี มีประสิทธิภาพ”                       

                   5.1.2 กระบวนการวิจัยและพัฒนา                                                                                                                
                       กระบวนการวิจัยและพัฒนามีข้ันตอน ดังนี้  
                       5.1.2.1 การสํารวจ วิเคราะห สังเคราะหสภาพปญหาและความตองการ (R1: 
Research  ครั้งท่ี 1)   เปนการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research)   หรือการสังเคราะห
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับสภาพปญหาความตองการ เก่ียวกับผลิตภัณฑ 
รวมท้ังลักษณะท่ีเหมาะสม ของผลิตภัณฑท่ีตองการใหพัฒนา ผลการดําเนินการในข้ันตอนนี้ จะทําใหผูวิจัย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมายท่ีจะใช ผลิตภัณฑท่ี
พัฒนาข้ึน  
                       5.1.2.2  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ  (D1 : Development ครั้งท่ี 1) เปนการ
ดําเนินการ โดยการนําความรูและผลการวิจัยท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเริ่มจากการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑโดยการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ  การกําหนดวิธีท่ี
จะพัฒนาผลิตภัณฑ  และทรัพยากรท่ีตองการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ  ท้ังในดานกําลังคน งบประมาณ 



63 
 

วัสดุ ครุภัณฑ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะหรือรูปแบบตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย  สวนผลิตภัณฑท่ีจะพัฒนามีลักษณะอยางไร หรือสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑมีอะไรบาง  จะข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑนั้น ๆ  ในข้ันตอนของการ พัฒนาผลิตภัณฑนี้
จะตองใชบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสรางผลิตภัณฑแตละชนิด  
                        5.1.2.3  การทดลองใชผลิตภัณฑ  (R2 : Research 2)  เม่ือสรางผลิตภัณฑเสร็จ
แลวจะตองนําไปตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ถาหากผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ยังไมเปนท่ีพึงพอใจ หรือมีบางสวนท่ีไมสมบูรณ  จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขจนผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  สําหรับการทดลอง
ใชผลิตภัณฑ ดําเนินการ ดังนี้   
                           1)  การทดลองกับกลุมเปาหมายขนาดเล็ก เปนการทดลองเบื้องตนโดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือรวบรวมผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องตนของผลิตภัณฑ   เก็บรวบรวมขอมูลโดยสังเกต สัมภาษณ 
สอบถาม แลวนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงรูปแบบของ ผลิตภัณฑ  
                           2)  การทดลองกับกลุมเปาหมายขนาดใหญ เปนการนําผลิตภัณฑไปทดลองกับกลุม 
เปาหมาย ท่ีมีขนาดใหญ หรือเรียกวากลุมนํารอง (Pilot group) วัตถุประสงคหลักของการทดลองใช
ผลิตภัณฑในกลุมขนาดใหญ เพ่ือตองการท่ีจะบงชี้วา ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การพัฒนาหรือไม ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการดําเนินการของข้ันตอนนี้จะใชการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental design) แลวนําผลการวิจัยมาแกไขปรับปรุงผลิตภัณฑ  
                           3) การทดลองความพรอมนําไปใช หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑจนมี  
ความม่ันใจในดานคุณภาพ  ผูวิจัยจึงนํารูปแบบไปทดลองใช เพ่ือตรวจสอบความพรอมสูการปฏิบัติ  
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสังเกต  เพ่ือตรวจสอบวาผลิตภัณฑทางการศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความพรอมท่ีจะนําไปใชไดหรือไมเพียงใด แลวนําสารสนเทศท่ีไดจากข้ันตอนนี้ มาแกไขปรับปรุง
ผลิตภัณฑ เชน คูมือในการใชผลิตภัณฑมีความชัดเจนหรือไม เปนตน  การดําเนินการในข้ันตอนนี้เปน
การประเมินผลการใชผลิตภัณฑในภาพรวมท้ังหมด  ซ่ึงจะประเมินท้ังตัวผลิตภัณฑ กระบวนการใช
ผลิตภัณฑ  ผลท่ีไดรับจากการใชผลิตภัณฑ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ผลท่ีไดจากการประเมินจะ
นําไปสูการตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑนั้น ๆ  หากพิจารณาแลวพบวาไมคุมคาหรือเสี่ยงอันตราย ก็จะ
ยุติการใชผลิตภัณฑนั้น แตถาหากผลการประเมินพบวาผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชไดเปน
อยางดี ก็จะนําไปสูการดําเนินการข้ันตอไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร และการประชาสัมพันธในวงกวาง 
                           4)  การประเมินประสิทธิผลและเผยแพรผลิตภัณฑ (D2 : Development 2)  
เปนการตรวจสอบและนําผลการวิจัยและผลิตภัณฑไปเผยแพร เชน การนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ การติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา
เพ่ือจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตาง ๆ หรือติดตอกับบริษัทเพ่ือผลิตจําหนาย
และเผยแพรในวงกวางตอไป              

               โดยสรุป การวิจัยและพัฒนา เปนกระบวนการศึกษาคนควาท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา 
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ  2 ลักษณะ ไดแก นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ และ 
ประเภทกระบวนการหรือวิธีการ  โดยดําเนินการทดลองและปรับปรุงจนไดคุณภาพ เพ่ือนําไปใชในการ
พัฒนากลุมคน หนวยงานหรือองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 
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R1 การสํารวจ วิเคราะห สังเคราะหสภาพปญหาและความตองการ  D2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ  
R2 การทดลองใชผลิตภัณฑ และ D2 การประเมินประสิทธิผลและเผยแพรผลิตภัณฑ   

                ผูวิจัยไดใชแนวคิดและหลักการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

มาเปนกรอบในการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s 

Supervisory Model” โดยบูรณาการกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (ADDIE Instructional 

Design)  ชวยใหกระบวนการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระบบ และไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 

               5.2 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

                 การดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมท่ัวไป สิ่งหนึ่งท่ีชวยสรางความม่ันใจ

ใหกับ การอยูรอดในสังคม คือ การมีระบบ  คําวา “ระบบ”ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง 

“กลุมของสิ่งซ่ึงมีลักษณะประสานเขาเปนสิ่งเดียวกัน ตามหลักแหงความสัมพันธท่ีสอดคลองกัน ดวย

ระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เชน ระบบประสาท  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบ

สังคม ระบบจักรวาล ระบบการบริหารประเทศ” การปฏิบัติงานในสังคมปจจุบันตองอาศัยระบบ   ในทาง 

วิชาการไดมีทฤษฎีรองรับ เรียกวา ทฤษฎีระบบ (System Theory)  ซ่ึงนักการศึกษาและนักพัฒนา

ระบบไดใหความรูไวดังนี้                  

                  5.2.1  ความเปนมาของทฤษฎีระบบ                         

                        MAYMEILING (2014 : ออนไลน)  นําความรูเก่ียวกับ  System Theory  มาเผยแพรไว

ในเว็บไซต ใหศึกษาดังนี้   

                        ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1920  โดยผูท่ีเริ่มพูดถึง

แนวคิดนี้เปนคนแรก คือ Ludwig Von Bertalanffy  (Father of Systems Theory)  นักชีววิทยา 

ชาวออสเตรีย โดยในชวงหลังแนวคิดนี้ไดพัฒนาไปเปน Complexity Theory และบางสวนก็พัฒนาไป

เปนทฤษฎีไรระเบียบหรือ Chaos Theory ทฤษฎีนี้ไดเขามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร

ดวยเชนกัน  อาทิ Claud Levin และทฤษฎีท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือแนวพวก 

Radical Constructivism   ท่ีเชื่อวาโลกหรือการรับรูของเรานั้น เกิดจากสิ่งท่ีสมองของเราสรางข้ึนท้ังสิ้น 

ดวยเหตุผลนี้เอง System Theory จึงมีลักษณะเปนสหวิชาการ (Interdisciplinary)  เนื่องจากสามารถ

นําไปประยุกตใชไดหลาย ๆ สาขา วิชา โดยจุดสําคัญ ของ System Theory อยูท่ีการมองแบบไมแยก

สวนหรือการมองวาทุกอยางสัมพันธกัน หรือสวนยอยสัมพันธกันเปนสวนใหญ     

                       ทฤษฎีระบบ จึงหมายถึง องคประกอบตาง ๆ ของระบบ ท่ีมีความสัมพันธกัน และ

ข้ึนตอกัน โดยมีสวนประกอบตาง ๆ ของระบบรวมกันทํางานอยางผสมผสานกันอยางลงตัว เพ่ือใหบรรลุถึง

เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ   

                  5.2.2  องคประกอบของระบบ   ภายในระบบมีองคประกอบไวดังนี้                      

                       ส่ิงท่ีปอนเขา (Input) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูการดําเนินงานของระบบ  

โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเปนท่ีตองการของระบบนั้นดวย  ในระบบการศึกษาตัวปอนเขา  

ไดแก นักเรียน สภาพแวดลอมของนักเรียน  โรงเรียน สมุด ดินสอ และอ่ืน ๆ   
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                        กระบวนการ (Process) เปนองคประกอบท่ีสองของระบบ หมายถึงวิธีการตาง ๆ 

ท่ีจะนํา ไปสูผลงานหรือผลผลิตของระบบ   ในระบบการศึกษา กระบวนการ ไดแก วิธีการสอน การให

แงคิดตาง ๆ อยางเปนระบบ 

                       ผลงาน (Output) หรือ เปนผลิตผล (Product)  ซ่ึงเปนองคประกอบสุดทายของ

ระบบ  หมายถึง ความสําเร็จในลักษณะขององครวมความรูในดานตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือ

ประสิทธิผลในระบบการศึกษา ไดแก นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะตาง ๆหรือนักเรียน

ท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตในอนาคตไดตามอัตภาพ   

                       ท้ังสามองคประกอบของระบบ  มีความสัมพันธกันโดยขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได  

เพราะตองมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ  นอกจากนั้นท้ัง 3 องคประกอบยังมีความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอม (Environment) ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการดวย  ในขณะท่ีองคการ 

ตองดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ นั้น  สิ่งท่ีชวยใหองคการสามารถเรียนรูและตรวจสอบไดวากิจกรรม

ตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มีสวนใดท่ีตองแกไขปรับปรุง  จึงตองอาศัยขอมูลปอนกลับ 

(Feedback)  ในการปรับปรุงตัวปอน (Input)  และกระบวนการ (Process)  เขียนเปนรูปแบบไดดังนี้    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
                         

        แผนภูมิท่ี  2.2  แสดงองคประกอบของระบบ 

                   ท่ีมา :  Systems Theory ( ทฤษฏีระบบ) | DBA06-Pongsak 

                            privatepongsak.wordpress.com › 2014/10/26 › system-t... 

                   5.2.3 การประยุกตใชทฤษฎีระบบ 

                        ทิศนา แขมมณี  (2545 : 198 - 199)  กลาววา ทฤษฎีระบบ (System Theory)  

มีนักคิดหลายคนท้ังรุนกอนและปจจุบันคิดข้ึน และไดนํามาดัดแปลงจนเปนแนวคิดท่ีสามารถใชงานได 

การนําความรูท่ีเก่ียวกับทฤษฎีระบบมาประยุกตใชแบงเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

  องคประกอบของระบบ 

สภาพแวดลอม 
(Environment) 

 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

กระบวนการ 
(Process) 

 

ขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) 

https://privatepongsak.wordpress.com/2014/10/26/system-theory-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/
https://privatepongsak.wordpress.com/2014/10/26/system-theory-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/
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                       5.2.2.1  การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)   

                       5.2.2.2  วิธีการเชิงระบบ (Systems approach) 

                      การคิดเชิงระบบ  (System Thinking)  หมายถึง การคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามโดย

พิจารณาเห็นความสัมพันธกันอยางเปนระบบในตัวของมันเอง  แนวคิดลักษณะนี้เปนไปตามแนวคิดของ

ทฤษฎีระบบ (System Theory) ท่ีวา “สิ่งท้ังหลายท่ีอยูในเอกภพ หรือ จักรวาล (The Universe) ไมวา

จะเล็กหรือใหญ ลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบท้ังสิ้น” 

                      วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach)  หมายถึง การจัดองคประกอบของระบบ

ในกรอบความคิดของตัวปอน  กระบวนการ  กลไกควบคุม  ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ และนําเสนอ

ผังของระบบในรูปแบบของระบบท่ีสมบูรณ   วิธีการเชิงระบบ จึงเปนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูมาใช

อยางประหยัดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ  เพ่ือใหการทํางานนั้น ๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ถาระบบการทํางานใด ๆ  มีผลผลิต หรือผลท่ีไดรับ 

(output)  ท้ังคุณภาพและปริมาณมากกวาทรัพยากรหรือขอมูล (input) ท่ีใช  ก็ถือวาระบบนั้นมี

ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามถาหากระบบการทํางานใด มีผลผลิต หรือผลท่ีไดรับต่ํากวาทรัพยากร   

ท่ีใชไป ก็ถือวาระบบนั้นยังไมมีประสิทธิภาพ  

                       วิธีคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory)  จึงตางกับวิธีคิดแบบเสนตรง (Linear 

thinking) หรือการคิดท่ีวา “ถาเหตุเปนอยางนี้แลว ผลจะตองเปนอยางนั้น” อยางสิ้นเชิง เพราะ System 

Theory จะเปนการคิดบนพ้ืนฐานของระบบท่ีมีความซับซอน (Complex System)  คือถาเปนอยางนี้ 

ก็สามารถเปนอยางนั้นหรือเปนอยางโนนไดไมตายตัว (not only..but also) คือมีความเปนไปไดหลาย  

อยาง ฉะนั้น หัวใจของ System Theory  จึงไมไดอยูท่ีการวิเคราะหวิจัยเฉพาะสวนนั้น ๆ เทานั้น แตจะ

เปนการพิจารณา “ความสัมพันธ” ของปจจัยสิ่งตาง ๆ ท้ังหมดวาสัมพันธกัน      

                  5.2.3  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ  

                      จันทรานี สงวนนาม (2545: 85-86)   กลาวถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ

ไววา   

                       5.2.3.1  ทฤษฎีระบบ มีความเชื่อวา ระบบจะตองเปนระบบเปด (Open System) 

กลาวคือ จะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอม 

                       5.2.3.2  มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของ

ระบบใหญและระบบยอยท่ีสัมพันธกัน 

                       5.2.3.3  มีรูปแบบของปจจัยปอนเขาและผลผลิต (Input - Output Model) ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงผลของปฏิสัมพันธท่ีมีกับสิ่งแวดลอม  โดยเริ่มตนจากปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต 

เปนองคประกอบ ของระบบตามลําดับ 

                       5.2.3.4  แตละองคประกอบของระบบจะตองมีสวนสัมพันธกันหรือมีผลกระทบตอ

กันและกัน (The Entities Model) หมายความวา ถาองคประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป    

ก็จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนขององคประกอบตัวอ่ืนดวย 
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                        5.2.3.5  ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ – ผลของสิ่งตาง ๆ (Cause and 

Effect)  ซ่ึงเปนหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบไมเชื่อผลของสถานการณใด

สถานการณหนึ่งวาเกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึน

มักจะมาจากสาเหตุมากกวาหนึ่งสาเหตุ 

                        5.2.3.6  ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อยางในภาพรวมของทุกองคประกอบมากกวาท่ี

จะมองเพียงสวนใดสวนหนึ่งของระบบ 

                        5.2.3.7  ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติท่ีเปน “Output” หรือ “ Product” 

มากกวา“Process” ซ่ึงผลสุดทายของงานท่ีไดรับอาจมีมากมายหลายสิ่งซ่ึงก็คือผลกระทบ (Outcome 

or Impact)  ท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังนั่นเอง 

                        5.2.3.8  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)  เพ่ือบอกใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร  ควรจะแกไขท่ีองคประกอบใดของระบบ    

ซ่ึงก็คือ (System Analysis) นั่นเอง 

                  5.2.4  รูปแบบของวิธกีารเชิงระบบ (System Approach Model) 

                        จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดวยสวนประกอบท่ีสําคัญ 

ดังตอไปนี้  (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 86-87) 

                        5.2.4.1  ปจจัยนําเขา หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน ไดแก บุคลากร 

(Man) งบประมาณ (Money)  วัสดุอุปกรณ (Materials)  การบริหารจัดการ (Management) และ

แรงจูงใจ (Motivations) ท่ีเปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ 

                       5.2.4.2  กระบวนการ คือการนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท

มาใชในการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ  เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอย ๆ รวมกันอยู

หลายระบบ ครบวงจร ตั้งแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม

ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือใหปจจัยท้ังหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                       5.2.4.3  ผลผลิต หรือผลลัพธ เปนผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมา

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

                       5.2.4.4  ผลกระทบ เปนผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธท่ีได ซ่ึงอาจเปนสิ่งท่ีคาดไว

หรือไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึนก็ได 

                 กลาวโดยสรุปแลว System Theory จึงเปนการมองระบบท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

ของสิ่งตาง ๆ แบบองครวม โดยคนเรามีความเชื่อวา ระบบของกระบวนการทุกสิ่งทุกอยางเปนสวนหนึ่ง

ท่ีมีความสัมพันธกันเปนระบบท่ีใหญข้ึนไป ขณะเดียวกันก็สามารถแยกยอยลงไปเปนระบบเล็ก ๆ ได

มากมายหลายระดับเชนกัน  System Theory จึงมีความหมายตอระบบของการจัดการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมทางสังคมมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบของการจัดการศึกษา ท่ีจะทําใหเห็นผล

การพัฒนาโดยภาพรวมไดเดนชัดข้ึน  ในการนี้ผูวิจัยไดใชหลักการของทฤษฎีระบบ มากําหนดเปนกรอบ

แนวคิดการวิจัย และดําเนินการวิจัยตามแนวทางของวิธีการเชิงระบบ  
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                5.3  แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ : ADDIE Instructional Design Model  

                    การดําเนินงานทุกเรื่องท่ีปรากฏในสังคมปจจุบัน  จะประสบความสําเร็จไดอยางดี 

ยอมตองอาศัยการวางแผน (Plan)  หรือการออกแบบ (Design)  ซ่ึงชวยใหเห็นข้ันตอนการปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเปนระบบ  การออกแบบปฏิบัติงานหรือออกแบบการเรียนการสอน  ที่นิยมใชกันรูปแบบ

หนึ่งคือ “ADDIE Model”  ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายคนไดพัฒนาข้ึนมาใชในปจจุบัน 

                    ครูส  (Kruse, 2008 : ออนไลน)  กลาวถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบการเรียน

การสอนและโมเดล ADDIE  ไววา การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนวิธีการท่ีใชกันอยางแพรหลาย 

ในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมใหม  เรียกวาการออกแบบระบบการสอน (ISD: Instructional 

Systems Design)  เหตุท่ีตองใชวิธีการของระบบ เพราะระบบคือชุดของสวนประกอบใด ๆ ท่ีทํางาน

รวมกันเพ่ือให ไดตามท่ีระบุไวในผลลัพธหรือเปาหมาย 

                    ISD วิวัฒนาการมาจากการวิจัยหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองในกองทัพสหรัฐอเมริกาเพ่ือ

คนหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดการไดมากข้ึนในการสรางโปรแกรมการฝกอบรม ความพยายามเหลานี้

นําไปสูการกลาวถึงโมเดลยุคแรกท่ีไดรับการพัฒนาและใชสอนในปลายป 1960 นั่นคือ ADDIE Model  

และปจจุบันนี้ ดิ๊ก และคาเรย (Walter Dick and Lou Carey)  ก็ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับการออกแบบ

การสอนโดยใชหลักการนี้เชนกัน 

                   รูปแบบท่ัวไปท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนมีมากมายกวา 100 รูปแบบ และแตกตางกัน

ออกไป  แตเกือบท้ังหมดจะอิงตามโมเดล "ADDIE"  ซ่ึงไดแก  การวิเคราะห  การออกแบบ  การพัฒนา 

การนําไปใช และการประเมินผล   

                   โมเดล ADDIE ไดรับการวิพากษวิจารณจากบางคนวาเปนระบบเกินไป  ยืดหยุนไมได 

จํากัด เกินไป และใชเวลานานเกินไปในการดําเนินการ  ทางเลือกท่ีเปนระบบ แทนการออกแบบท่ีเปน

ระบบมีหลากหลาย แบบจําลองท่ีเนนแนวทาวทางแบบองครวมมีมากข้ึน  คณะทํางานรวมกันตั้งแต

เริ่มตนเพ่ือสรางโมดูลใหรวดเร็วข้ึน ซ่ึงมีการทดสอบกับนักเรียน และปรับปรุงแกไข 

                   แนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบ มีขอดีหลายประการเม่ือพูดถึงการสรางการฝกอบรม    

ท่ีใชเทคโนโลยี  แตก็ยังมีความทาทายในทางปฏิบัติดวยระบบท่ีบริสุทธิ์  แนวทางการออกแบบในการ

จัดการทรัพยากร   ซ่ึงสวนใหญโปรแกรมการฝกอบรมจะตองพัฒนาภายใตงบประมาณและกําหนดเวลา    

ท่ีแนนอนและจํากัด   ในขณะท่ีดูเหมือนงายมากในการจัดสรรผูคนและเวลาใหกับแตละข้ันตอนในการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน   แตจะยากกวาถาในการวางแผนแบบไมมีข้ันตอนท่ีแตกตางใน

กระบวนการองครวม 
                  เคอรท (Kurt, 2018 : ออนไลน)  ไดอธิบายท่ีมาและรูปแบบของ  ADDIE Model  ไววา        

ADDIE Model  เปนกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีนักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนา

การฝกอบรมนิยมใชกัน   ADDIE  ถูกเผยแพรครั้งแรกในป 1960  แตเดิมพัฒนาข้ึนสําหรับกองทัพสหรัฐฯ 

โดยศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ี Florida State University  หลังจากนั้น ADDIE ถูกนําไปใชในทุกสาขา
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ของกองกําลังสหรัฐ ซ่ึงเปนแนวทางหาข้ันตอน   โมเดล ADDIE ดั้งเดิมประกอบดวยกระบวนการหาข้ัน 

ไดแก 

                   1. วิเคราะหความตองการของระบบ 

                   2. กําหนดการฝกอบรมดานการศึกษา                                                                                         

                   3. กําหนดวัตถุประสงคและการทดสอบของรายวิชา                                                              

                   4. วางแผนพัฒนาและตรวจสอบคําสั่ง                                                                                 

                   5. การดําเนินการและการประเมินผล 

                   ผูปฏิบัติงานในชวงหลายปท่ีผานมามีการแกไขหลายครั้ง แตยังคงคุณลักษณะหาข้ันนี้  

ไว เปนเวลาหลายปแลวท่ีนักการศึกษาและนักออกแบบการเรียนการสอน ไดใชวิธีออกแบบ ADDIE 

Instructional Design (ID)  เปนกรอบในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรม

“ADDIE” เปนอักษรยอ มาจากคําวา  Analyze,  Design,  Develop,  Implement  และ  Evaluation   

นักการศึกษา  นักออกแบบการเรียนการสอน  และนักพัฒนาการฝกอบรมพบวา วิธีนี้มีประโยชนมาก  

เพราะการมีข้ันตอนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน  ชวยอํานวยความสะดวกในการใชงาน เครื่องมือการฝก 

อบรมมีประสิทธิภาพ  จึงไดรับการยอมรับและใชอยางกวางขวาง 

                  ADDIE  คือ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดยมีข้ันตอนการออกแบบ

ตามรูปแบบ ADDIE (ADDIE Model)  โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach)  ซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาสามารถนําไปใชออกแบบและพัฒนาบทเรียนไดเปนอยางดี   ADDIE Model มี

ลําดับการพัฒนาเปน 5 ข้ัน ซ่ึงประกอบดวย   

                  1. Analysis  (การวิเคราะห  )   

                  2. Design  (การออกแบบ )  

                  3. Development  (การพัฒนา )   

                  4. Implementation  (การนําไปใช  )  

                  5. Evaluation  (การประเมินผล )  

                  ซ่ึงแตละข้ันตอนเปนแนวทางท่ีมีลักษณะยืดหยุนเพ่ือใหสามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดแตละข้ันตอนดังนี้ 

                  Analysis  (การวิเคราะห )   

                   ข้ันตอนการวิเคราะหถือไดวาเปน“ข้ันตอนการตั้งเปาหมาย”ความสําคัญของนักออกแบบ  

ในข้ันตอนนี้อยูท่ีกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องบอกวาโปรแกรมท่ีสรางข้ึนตรงกับระดับทักษะ

และความฉลาดของนักเรียน / ผูเขารวมกิจกรรมแตละคนหรือไม  เพ่ือใหแนใจวาสิ่งท่ีพวกเขารูแลวจะ

ไมซํ้าซอน และเนนวาจะตองเปนเรื่องหรือบทเรียนท่ีนักเรียนยังไมไดเรียนรู  ในข้ันตอนนี้ผูสอนจะแยก

ความแตกตางระหวางสิ่งท่ีนักเรียนรูอยูแลวและสิ่งท่ีควรรู หลังจากเรียนจบหลักสูตร  ในข้ันนี้จึงเปนการ

ทําความเขาใจปญหาการเรียนการสอน เปาหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงคท่ีจะสรางข้ึน

ตลอดจนสภาพแวดลอมการเรียนรู และความรูพ้ืนฐานและทักษะของผูเรียนท่ีจําเปนตองมี 

http://educationaltechnology.net/instructional-design/
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                   Design  (การออกแบบ )   
                   ข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนดเปาหมายท้ังหมด  เครื่องมือท่ีจะใชในการวัดประสิทธิภาพ
การทดสอบตาง ๆ  การวิเคราะหหัวเรื่อง  การวางแผนและทรัพยากร  ในข้ันตอนการออกแบบมุงเนน
ไปท่ีวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา การวิเคราะหเนื้อหาสาระ การวางแผนบทเรียน  เครื่องมือการ
ประเมินท่ีใชและการเลือกสื่อ  ข้ันตอนการออกแบบควรจะทําอยางเปนระบบ และเฉพาะเจาะจง  มี
ระเบียบแบบแผนของการจําแนก  การพัฒนา และการประเมินแผนหรือยุทธวิธีท่ีวางไวเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 

                   Development  (การพัฒนา )   

                   ข้ันตอนการพัฒนาเปนการเริ่มตนการผลิต และการทดสอบวิธีการท่ีใชในการดําเนินงาน  

ในข้ันตอนนี้ผูออกแบบใชประโยชนจากขอมูลท่ีรวบรวมจากสองข้ันตอนกอนหนานี้  และใชขอมูลนี้เพ่ือ

สรางโปรแกรมท่ีจะถายทอดสิ่งท่ีตองสอนใหกับผูเรียนหรือผูเขารวมกิจกรรม   หากท้ังสองข้ันตอนกอน

หนานี้จําเปนตองมีการวางแผนและการระดมสมอง  ข้ันตอนการพัฒนาก็คือการทําใหมันเปนจริง ข้ันตอนนี้

ประกอบดวย 3 งาน คือ การราง  การผลิต และการประเมินผล 

                   Implementation  (การนําไปใช )   

                   ข้ันการนําไปใช หรือการดําเนินงาน  เปนข้ันท่ีสะทอนใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง 

ของโปรแกรม  เพ่ือใหแนใจวามีประสิทธิภาพสูงสุดและไดรับผลบวก  ข้ันตอนการดําเนินการนี้ หมายถึง

ข้ันของการสอนโดยอาจจะเปนรูปแบบชั้นเรียน  การฝกอบรม  หรือหองทดลอง  หรือรูปแบบการเรียน

การสอนท่ี  โดยจุดมุงหมายของข้ันตอนนี้คือการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองใหการ

สงเสริมความเขาใจของผูเรียน สนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีตั้งไว   

                  Evaluation  (การประเมินผล)   

                   ข้ันตอนสุดทายของวิธี ADDIE คือการประเมินผล  เปนข้ันตอนท่ีงานหรือโครงการจะถูก

ทดสอบข้ันสุดทายอยางพิถีพิถัน เก่ียวกับอะไร อยางไร ทําไม เม่ือสิ่งท่ีทําสําเร็จ (หรือไมสําเร็จ)  ข้ันการ

ประเมินผลประกอบดวยสองสวน คือ การประเมินเบื้องตนจะเกิดข้ึนจริงในระหวางข้ันตอนการพัฒนา 

(Formative)  และการประเมินผลในภาพรวมเกิดข้ึนในตอนทายของงาน  (Summative)  เปาหมาย

หลักของข้ันตอนการประเมินผล คือการกําหนดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม และกําหนดสิ่งท่ีจะตอง

ดําเนินการตอไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอัตราความสําเร็จของงานหรือโครงการ 

                   ทุกข้ันตอนของกระบวนการ ADDIE เก่ียวของกับการประเมินระหวางข้ันตอนการพัฒนา   

ซ่ึงเปนมิติและสวนประกอบสําคัญของกระบวนการ ADDIE  การประเมินจะทําตลอดระยะเวลาของการ

ดําเนินการดวยความชวยเหลือของครูและนักเรียน  หลังจากการนําหลักสูตรหรือโปรแกรมไปใชงานแลว 

การประเมินผลข้ันสุดทายจะทําเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน  ตลอดระยะเวลาของการประเมิน 

นักออกแบบควรตรวจสอบใหแนใจวาปญหาท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมการสอนหรือการฝกอบรมไดรับการ

แกไขหรือไม  และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม 
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                   จากความรูท่ีกลาวมาขางตนทําใหทราบวา  ADDIE Instructional Design Model  

มิใชเพียงเปนท่ีนิยมใชในการออกแบบการเรียนการสอนเทานั้น  แตไดใชเปนกรอบในการออกแบบ และ

พัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ในการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” ครั้งนี้   ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของการ

ออกแบบการสอนเชิงระบบ “ADDIE Instructional Design Model” มาใชในการวิจัย  โดยนํามา

บูรณาการกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  ชึ่งชวยใหเห็นข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม     

           6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ  (Project Management) 

               โครงการ หมายถึง แผนงานท่ีจัดทําข้ึนอยางมีระบบ โดยประกอบดวย กิจกรรมยอยหลาย

กิจกรรมท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะไดผลตอบแทนอยางคุมคา แผนงานนี้

จะตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน

เพ่ือใหบริการและสนองความตองการของกลุมบุคคลในพ้ืนท่ีนั้น และมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2529 : 5)   นักการศึกษาหลายคนไดใหความรูเก่ียวกับการ

บริหารจัดการโครงการไวดังนี้                   

               6.1 ความหมายการบริหารโครงการ                

                     วิสูตร จิระดาเกิง (2552 : 6) กลาววา การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช

ทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณท่ีสุด เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว โดยทรัพยากร หมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ และความสามารถท่ีมีอยู ความรวมมือ

ของทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนขอมูล ระบบงานเทคนิค 

เงินทุนและเวลา        

               6.2 ความสําคัญของการบริหารโครงการ 

                     การบริหารโครงการเปนแนวคิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนเทคนิคเชิงบูรณาการ        

ท่ีสามารถพัฒนาสถานศึกษาหรือองคกรไดท้ังระบบ การบริหารโครงการจึงมีความสําคัญและมีความหมาย 

แตกตางกันไปตามทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารโครงการ  การบริหารโครงการมีความสําคัญ    

ท้ังในระดับบุคคล ระดับ องคการและระดับสังคม เพราะการบริหารโครงการเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุดท่ีใชในการบริหารกิจกรรมท่ีมีความซับซอน (มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 6)  และบูรณาการ

หลักการจัดการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูจัดการจะตองเปนผูท่ีมีความรอบรูเรื่องการบริหาร

จัดการเปนอยางดี  ความสําคัญของการบริหารโครงการมี 4 ประเด็น คือ 

                    6.2.1  ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคและหนาท่ีตางๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives 

and Function) ซ่ึงจะทําใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับงาน  

                    6.2.2  ทําใหเกิดการประสาน (Coordination) อยางตอเนื่อง 
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                    6.2.3  ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency in Utilization of 

Resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการ  

                    6.2.4  ทําใหเกิดผลลัพธหรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Output and Effectiveness)  ตาม

เปาหมายการทํางานจนสามารถสะทอนผลยอนกลับเพ่ือแกไขปรับปรุงผลงานไดอยางตอเนื่อง                 

               6.3 หลักการบริหารโครงการ 

                     ปาลวีรรณ  สิทธิการ (2557 : 49 – 56)  กลาวถึงหลักการบริหารโครงการ และระดับ

ของการบริหารโครงการ ไวดังนี้ 

                     หลักการบริหารโครงการตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของนโยบายและวัตถุประสงค เนนการ

ตอบสนองความตองการของสวนรวม มีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสมบูรณคุณภาพ

ของงาน ไดอยางตอเนื่อง  โดยการนําแนวทางระบบ (System Approach) มาเปนแนวคิดพื้นฐาน  

เพราะระบบ แตละระบบของโครงการเปนการรวบรวมคน  เครื่องมือ เครื่องใช วิธีดําเนินการ เงินทุน 

ขอมูลและสิ่งอ่ืน ๆ เขาดวยกัน เพ่ือการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  โครงการหนึ่ง ๆ อาจ

ประกอบดวยระบบยอย ๆ จํานวนมากมายท่ีสัมพันธกันอยางเปนเหตุผล แนวทางระบบจะชวยให

โครงการพัฒนาไปอยางมาก  ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 

                    6.3.1  แนวทางระบบเนนการมองภาพโดยรวมทําใหการบริหารโครงการตองคํานึงถึง

ความสัมพันธ อันหนึ่งอันเดียวกัน 

                    6.3.2  การดําเนินงานโครงการตองมีการวางแนวทางไวอยางดี ไมวาจะเปนการกําหนด

วัตถุประสงค ท่ีชัดเจน การกําหนดและจัดการระบบยอยตาง ๆ และการเชื่อมโยงระบบยอยนั้น ๆ 

เนื่องจากโครงการอยูในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

                    6.3.3  แนวทางระบบทําใหโครงการตองมีการควบคุมตลอดเวลา โดยระบบตองจัดทํา

ขอมูลปอนกลับ การพัฒนาขอมูล และการควบคุมกิจกรรมหรืองานโครงการหลายระดับ 

                    6.3.4  แนวทางระบบทําใหมีการนําเทคนิคระบบตาง ๆ มาใชอยางกวางขวาง  ไดแก  

การวิเคราะห ระบบ (System Analysis) โครงสรางการแยกแยะงาน (Work Breakdown Structure: 

WBS)  และ ตัวแบบเลียนของจริง (Simulation Models) 

                    สําหรับการบริหารโครงการภาครัฐแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 จะตองมีความสําเร็จใน    

3 มติ คือ มติท่ี 1 โครงการตองสําเร็จบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดดานผลผลิตในแงของปริมาณ คุณภาพ เวลา 

คาใชจาย และความพึงพอใจ มติท่ี 2 โครงการท่ีสําเร็จอยางแทจริงตองเปนโครงการท่ีไมกอใหเกิดปญหา

ตอโครงการ หรือนโยบายอ่ืน ๆ โครงการตองไมกอใหเกิดปญหาความเชื่อถือไดในผลของโครงการ และ

ไมมีปญหาดานมาตรการของโครงการท่ีนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไมมีปญหาทางดานมนุษยธรรม 

และศีลธรรม และมติท่ี 3 ผลรวมความสําเร็จของโครงการจะตองสงผลตอการพัฒนาประเทศท่ีพึงปรารถนา 

                    กลาวโดยสรปุ หลักการบริหารโครงการเปนการทํางานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของนโยบาย

และวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของสวนรวมโดยการสรางระบบยอยหลาย ๆ ระบบบน

พ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและความเรงดวนของงาน ระบบทุกระบบสามารถยืดหยุน เปลี่ยนแปลง 
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ปรับปรุง เพ่ือทําใหงานมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีเหตุผล อันจะสงผลให ประหยัดทรัพยากร 

(Resources) และสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุน 

(Cost)  เวลา (Times)  การปฏิบัติงาน (Performance)  เทคโนโลย ี(Technology)  งานมีคุณภาพ 

(Quality) บรรลุตามวัตถุประสงคของงานภายใตความรวมมือของทุกฝายและตอบสนองความตองการ

ของสวนรวม 

               6.4  ระดับของการบริหารโครงการ 

                      การบริหารโครงการ เปนวิธีการท่ีถูกกําหนดข้ึนในองคการเพ่ือท่ีจะแปลงเจตนารมณ

ในเชิง กลยุทธ (Strategic Intent) ของผูบริหารระดับสูง ใหกลายเปนกลวิธี (Tactics) ท่ีจะนําไปสูการ

จัดการในระดับปฏิบัติการอยางไดผลตรงตามความตองการของผูรับบริการและชวยตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลง ในสถานการณตาง ๆ   

                      การบริหารโครงการท่ีดี ตองมีการเชื่อมโยงระบบและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ซ่ึง มยุรี อนุมานราชธน (2551  อางใน ปาลีวรรณ สิทธิการ, 

2557 : 55 - 56 ) ไดแบงระดับการบริหารโครงการออกเปน 3 ระดับท่ีคลายกัน สรุปไดดังนี้ 

                    6.4.1  การบริหารระดับ 1 เปนระดับบูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหาร

พ้ืนฐาน  เปนการบริหารโครงการใหสอดคลองกับสังคมภายนอกและสภาพแวดลอม โครงการจะทํา

หนาท่ีกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน เง่ือนไขดานเวลา คุณภาพ ตนทุน วิธีดําเนินการ ทรัพยากร 

สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งท่ีโครงการตองการ   เปนการนิยามโครงการ โดยจะใหความสําคัญกับ

วัตถุประสงคของโครงการเปนความคาดหวังท่ีใหเกิดข้ึนเม่ือมีการดําเนินโครงการจนเสร็จสิ้น การ

ดําเนินงานโครงการจะเก่ียวของกับวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่งใน 5 ดาน ไดแก ดานขอบเขต ดาน

องคการ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และดานเวลา และอาจเกิดวัตถุประสงคดานท่ี 6 เนื่องจากการดําเนิน

โครงการตามวัตถุประสงค แตละดานอาจมีความเสี่ยงเกิดข้ึน การบริหารโครงการสามารถเนนวัตถุประสงค

ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว เพ่ือบรรลุผลลัพธท่ีดีท่ีสุด (Optimum Outcome) หรือหลายดานพรอม

กันก็สามารถทําได ซ่ึงสวนใหญจะเลือกวิธีการควบคุมดวยเวลา เพราะเวลาสามารถควบคุมได ดวยระบบ 

หรือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การใชโครงขาย (Network) การใชแผนภูมิหรือตารางกํากับเวลา 

                    6.4.2  การบริหารระดับ 2 ระดับกลยุทธหรือระดับบริหาร (Strategic or Administrative 

Level) หรือ การบริหารระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) เปนการบริหารจัดการ 

โครงการ โดยบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหาร 3 ระดับ คือ การบริหารระดับ 1 มีบทบาท 

ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการและโครงการ การบริหารระดับ 2 มีบทบาทในการประสาน 

กิจกรรมของโครงการกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ ใหโครงการสามารถดําเนินการได 

และการบริหารระดับ 3 รับผิดชอบดานการกํากับและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหคุณภาพของ

งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับบริหารทั้ง 3 ระดับจะรวมกันรับผิดชอบ

โครงการ โดยการประสานหนาที่เชื ่อมโยงความสัมพันธในการทํางาน รวมรับผิดชอบจัดการ

วัตถุประสงคของโครงการท้ัง 3 ดาน คือ 
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                       6.4.2.1 การจัดการดานขอบเขต เริ่มจากการบริหารระดับ 1 จะทําหนาท่ีกําหนด

วิธีการนําโครงการไปปฏิบัติและจัดสรรปจจัยการบริหาร  ระดับ 2 กําหนดแผนกลยุทธที่ทําให

วัตถุประสงคของโครงการบรรลุผล และระดับ 3 ทําหนาท่ีกําหนดแผนยุทธวิธี เพ่ือทําใหแผนกลยุทธใน

แตละดานประสบผลสําเร็จ เชน การกําหนดเปาหมาย ผลสําเร็จตามเปาหมาย ผลลัพธสุดทายของงาน

แตละกลุมงาน การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของงานแตละกลุม งบประมาณ แผนงานโครงการเพ่ือ

เปนกรอบสําหรับวางแผน กลยุทธ ทางดานการบริหาร  เครื่องมือท่ีใชในการบริหารกลยุทธ  ไดแก แผน

หลักไมลหรือแผนระยะสั้น (Milestone) แผนภูมิความรับผิดชอบและการจัดเตรียมออกแบบระบบ 

(System Design) ของสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังแนวทางในการกําหนดแกไขปญหา 

                       6.4.2.2  การจัดการดานองคการ โครงการเกิดข้ึนไดเพราะมีองคการ  ดังนั้น การ

บริหารระดับ 1 จึงทําหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบองคการโครงการโดยคํานึงถึง ความสอดคลองของ

กิจกรรมโครงการ กับสภาพแวดลอมโครงการ การบริหารระดับ 2 แปลงวัตถุประสงคของโครงการ      

ใหเปนแผนกลยุทธของโครงการ   และการบริหารระดับ 3 นํากลยุทธไปปฏิบัติโดยจัดทําแผนยุทธวิธี    

การบริหารดังกลาวจะใชการดําเนินงานโดยใชโครงสรางการแยกแยะองคการ (Organization Breakdown 

Structure : OBS) และแผนภูมิความรับผิดชอบ (Responsibility Chart) 

                       6.4.2.3 การจัดการดานคุณภาพ ตนทุนและเวลา การบริหารท้ัง 3 ระดับ จะรวม 

รับผิดชอบและดําเนินการพรอมกัน โดยระดับ 1 เนนคุณภาพ เปนการจัดการดานประกันคุณภาพ 

ควบคุมคุณภาพและทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพ ระดับ 2 เนนตนทุน จะควบคุมดําเนินการโดยใชเครื่องมือ 

โครงสราง การแยกแยะตนทุน และการควบคุมตนทุน และระดับ 3 เนนเวลา จะใชโครงขายและแผนภูมิ

แทงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 

                   6.4.3  การบริหารระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร 

(Management Process)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการกระบวนการบริหารที่นํามาใช

ตองสอดคลองกับโครงการ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารมีอยู 2 แนว คือ 

                       6.4.3.1 วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) แนวคิดนี้ 

มีความเชื่อวา  โครงการเปนกิจกรรมชั่วคราวมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด  จะพัฒนาไปตามข้ันตอนตาง ๆ 

มีกระบวนการบริหารจะถูกกําหนดตามความเหมาะสมของงานและโครงการ อาจแตกตางกันตามแนวคิด 

ของนักบริหารโครงการหรือผูบริหารโครงการ เชน ข้ันริเริ่ม ข้ันเจริญเติบโต ข้ันสุกงอมจนถึงข้ันสลายตัว

หรือปดโครงการ 

                       6.4.3.2 วงจรการแกปญหา (Problem-solving Process) เชื่อวาวัตถุประสงค

โครงการเก่ียวของกับปญหาใดปญหาหนึ่ง จึงนํากระบวนการบริหารโครงการมาแกไขปญหานั้น ๆ 

กระบวนการบริหารประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันจัดองคการ ข้ันนําไปปฏิบัติ และ        

ข้ันควบคุม  การบริหารจัดการโครงการระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือกระบวนการบริหาร 

(Management Process)  จะเริ่มตั้งแตการกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมาย    

แตละดาน ประเภทของทรัพยากรสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  กําหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานแก
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ผูปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงกิจรรมอยางใดอยางหนึ่งสามารถทําไดภายใตกรอบท่ีกําหนดไวตั้งแต    

ในระดับกลยุทธ การบริหารงานอาจใชเครื่องมือตาง ๆ ไดแก กําหนดการของกิจกรรม (Activity 

Schedule) และแผนภูมิความรับผิดชอบ โครงขายรายการของสิ่งอํานวยความสะดวก (Detail Design 

of the Facility)  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับทีมงานโครงการในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ

โครงการ 

                   การบริหารโครงการท้ัง 3 ระดับชวยใหโครงการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังใน

แนวนอนและแนวตั้ง  การประสานในแนวตั้งจะเปนการประสานท่ีกลุมทีมงานท่ีรับผิดชอบงานใน      

แตละดาน ทํางานประสานและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  สวนการประสานกันในแนวนอนการบริหาร    

ท้ัง 3 ระดับ จะสรางความสอดคลองกัน  เริ่มจากการบริหารระดับสูงจะกําหนดรูปแบบการบริหาร

โครงการใหสอดรับเขากับสภาพแวดลอมโครงการ   การบริหารระดับลางเตรียมและจัดทําโครงการ 

เครื่องมือ และใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําโครงการไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จการบริหารโครงการ

เก่ียวของกับการจัดการดานขอบเขต องคการ คุณภาพ ตนทุนและเวลา ซ่ึงเปนการจัดการผานโครงสราง 

การบริหารท้ัง  3 ระดับ เรียกการบริหารโครงการในลักษณะนี้วา  แนวทางโครงสราง (Structured 

approach) ซ่ึงแนวทางวิธีนี้ใชเทคนิคการบริหารท่ีเรียกวา วิธีสายทางวิกฤติ (Critical Path Method : 

CPM)  หรือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : 

PERT) วิธีการกําหนดรายละเอียดราคา (Cost Specification : SPEC)  และการบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง

องคการ (Total Quality Management :TQM)  มาชวยกันดําเนินการ ในการบริหารโครงการ 

                   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ระดับของการบริหารโครงการ มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 

บูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหารพ้ืนฐาน เปนการทําหนาท่ีในการกําหนดวัตถุประสงค 

ขอบเขตของงานดานเวลา ตนทุนผลประโยชน วิธีดําเนินการ ทรัพยากรและปจจัยการบริหาร  ระดับ 2 

ระดับกลยุทธระดับบริหาร (Strategic or Administrative Level)  หรือการบริหารระดับการบริหาร

พ้ืนฐาน (Fundamental Levels)  เปนการบริหารจัดการโครงการตั้งแตการริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น

โครงการ  และระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือกระบวนการบริหาร (Management Process) 

เปนการกําหนดกิจกรรมการดําเนินโครงการ ใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันจนสามารถปฏิบัติไดจน

บรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ           

                  โดยสรุป สาระสําคัญของแนวคิดหลักการ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

ดังกลาว ประกอบดวย 6 เรื่อง ไดแกการนิเทศการศึกษากับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน  การปฏิบัติ 

งานแบบมีสวนรวม  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย  และแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ   

ซ่ึงระบุถึงกระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและหลักการในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ท่ีสามารถใชเปนขอมูลประกอบในการดําเนินการ

วิจัยไดเปนอยางดี 
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กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

              การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินการโดยมีกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ  

เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

           1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545             

               สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนพันธกิจท่ีสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา และหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15, 37 - 38)  กลาวคือ 

               1.1 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

      1.1.1  มาตรา 22  ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม      

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23  ระบุวาการจัดการศึกษา

ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

                       1)  ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                       2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ

ประสบการณเรื่องการจัด การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลยั่งยืน 

                       3)  ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกต 

ใชภูมิปญญา 

                       4)  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

                       5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

                  1.1.2  มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

                       1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

                       2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา 

                       3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

                       4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
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                       5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน

และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัย    

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน 

การสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

                       6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

              1.2 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

                    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานสื่อเทคโนโลยี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ  

                    1.2.1 มาตรา 65 ระบุใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา  เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต  รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม    

มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ    

                    1.2.2 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได  เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน

การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

           2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

               แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาไวดังนี้

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 - 139) 

               2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
                    เปาหมาย : 

                     2.1.1  คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

                     2.1.2  คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ี

พิเศษ ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

                     2.1.3  คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม       

               2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสราง  

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

                     เปาหมาย  : 

                     2.2.1  กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปน และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                     2.2.2  สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ

และเปนเลิศเฉพาะดาน 
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                     2.2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

                  2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหง       

การเรียนรู 

                    เปาหมาย  : 

                     2.3.1  ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

                     2.3.2  คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  

                     2.3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม  

หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

                     2.3.4  แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

                                 2.3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

                     2.3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล  

                                                                                                                                                                    2.3.7  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน  

               2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา   

                    เปาหมาย : 

                     2.4.1  ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ.  

                     2.4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สําหรับคน 

ทุกชวงวัย 

                     2.4.3  ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง     

เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

               2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

                    เปาหมาย : 

                    2.5.1  คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ                                                        

                   2.5.2   หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ  

สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ      

                    2.5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี  

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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               2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

                    เปาหมาย : 

                    2.6.1  โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได 

                    2.6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

                    2.6.3  ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท่ีตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและพ้ืนท่ี 

                          2.6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะ  

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

                    2.6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความ  

เปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

          3.  แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

              ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 51 - 55) 

               3.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

                    ผลผลิต : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  สามารถทองจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝก

คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค  และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืน สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม  ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ  

ทุกประเภทไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข รวมท้ังสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสามัคคีปรองดอง  

               3.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา   

                    ผลผลิต : มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ   

ทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ มีครูประจําชั้นครบทุกหอง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน  

ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ีและขวัญกําลังใจ

ท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 

                3.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ   

                    ผลผลิต : มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

ท่ีมีคุณภาพ  เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพ   

ตามความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง   

ในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 
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                3.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต   

                    ผลผลิต : ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา  ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

สามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท  ไดรับการ

ยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียน

และนอกระบบโรงเรียน  รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ เพ่ือขอรับวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมข้ึนได  

                3.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

                     ผลผลิต : ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 

เขาถึงทรัพยากร และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองคความรู

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวม 

สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

                 3.6  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม    

ในการจัดการศึกษา     

                     ผลผลิต :  ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน   

มีความโปรงใส และเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา  และมีกลไกการสงเสริม     

ใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการ

บริหาร  รวมท้ังผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไป

ประกอบอาชีพในทองถ่ินได 

           4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559)  

               สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2554 : 

3,12 - 18)  ไดจัดทําสรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ข้ึน เนื่องมาจาก 

ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559   ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ท้ังภายนอก

และภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน  เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา

ประเทศโดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู  

พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  

โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคน  และการสรางความม่ันคง     

ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสามารถประมวลขอความท่ีเก่ียวของไดดังนี้ 
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               ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (ยุทธศาสตร 5.2)  

ขอ 5.2.2 ระบุถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย  

ทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล  พัฒนา

ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิด 

สรางสรรค   ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนและจิตใจท่ีมีคุณธรรม  ซ่ือสัตย  มีระเบียบ

วินัย  พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการ  ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย  

สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึก 

ใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม  เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน   สรางคานิยมการผลิตและ

บริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและ  

ภัยพิบัติ ขอ 5.2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของ

คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับ

การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค 

สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

และสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต         

           5. นโยบายรัฐบาล  

              5.1  นโยบาย พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี   

                    นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดานการศึกษาและการเรียนรู ระบุ

ไววา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 16 - 17) 

                    “จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน  เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็ม

ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได  โดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม  เปนคนดีมีคุณธรรม  

สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู  โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและธุรกิจ

บริการ” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้                    

                   5.1.1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการเรียนรู 

                        5.1.1.1  ปลูกฝงคานิยม 12 ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        5.1.1.2  ปลูกฝงใหเด็กรักและภูมิใจในความเปนไทย รูจักประวัติศาสตรชาติไทย 

และหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี 

                        5.1.1.3  ยึดเด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา มุงเนนการอานออก เขียนได คิดเปน 

มองเห็นอนาคต 

                        5.1.1.4  ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นใหมีความตอเนื่องกันมุงเนนการศึกษาเพ่ือการมี

งานทํา 

                        5.1.1.5  ลดจํานวนรายวิชาอยางเหมาะสมกับวัย  
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                   5.1.2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

                        5.1.2.1  สรางโอกาสใหเขาถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาใหมากข้ึน   

                        5.1.2.2  สรางคนเพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนท่ีของตนเอง   

                        5.1.2.3  สรางความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

และสื่อดิจิทัล 

                        5.1.2.4  สรางโอกาสใหเด็กดอยโอกาสทุกกลุมเขาถึงการจัดบริการการศึกษา  

                  5.1.3 ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 

                        5.1.3.1  แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศึกษา    

                        5.1.3.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  

                  5.1.4 พัฒนาครู 

                       5.1.4.1  สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาใหเกิดคุณภาพตอตัวเด็กอยางแทจริง   

                       5.1.4.2  สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และเด็ก เพ่ือใหเด็กเรียนรู

อยางมีความสุข   

                       5.1.4.3  วางแผนผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ  

                       5.1.4.4  แกไขปญหาหนี้สินครู  

                  5.1.5 ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

                       5.1.5.1  บูรณาการการศึกษาท้ังระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตและพัฒนา

กําลังคน 

                       5.1.5.2  ผลิตกําลังคนสายอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และทองถ่ิน 

                       5.1.5.3  ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาใหเปนท่ีนิยม 

                       5.1.5.4  ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคน เนนความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

                       5.1.5.5  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

                  5.1.6 เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

                       5.1.6.1  พัฒนากําลังคนใหเปนแรงงานท่ีมีฝมือ สามารถทํางานไดท้ังในและ

ตางประเทศ 

                       5.1.6.2  เพ่ิมคุณวุฒิใหกับแรงงานไทย 

                       5.1.6.3  พัฒนาความชํานาญในการประกอบอาชีพ การใชเทคโนโลยี และการใช

ทักษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังคน 

                       5.1.6.4  สงเสริมใหประชาชนเรียนรูภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ของประเทศเพ่ือนบาน 
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                  5.1.7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

                       5.1.7.1  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมรวมตัวกันเปนเครือขายและมีสวนรับผิดชอบ 

ในการจัดการศึกษา 

                       5.1.7.2  สงเสริมใหมีการเรียนรูผานแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ 

                       5.1.7.3  สงเสริมใหปราชญชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู 

                  5.1.8 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 

                       5.1.8.1 สรางคน สรางสังคมและสรางชาติใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

             5.2 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย  ใหนักเรียน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสม เปนพ้ืนฐานสําคัญ 

ในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไปและการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

                    5.2.1 เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปน 

ร ูปธรรม 

                    5.2.2  เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท   รวมถึง 

เด ็กพ ิการและด อยโอกาส ม ีความรูและทักษะแห งโลกย ุคใหม ควบคู ก ันไป โดยเฉพาะทักษะการอ าน 

เข ียน และการค ิด  เพ่ือให ม ีความพร อมเข าสู การศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของการทำงาน 

                    5.2.3  เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการ 

ประสานสัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน   ประกอบไปดวยมาตรฐาน และการ

ประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพ สภาพแวดล อม  การเรียนรู 

                    5.2.4  ยกระด ับความแข ็งแกร งมาตรฐานว ิชาช ีพคร ูและผู บร ิหารสถานศ ึกษา ให ครู 

เปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา  

มีความสามารถในการบริหารจัดการและเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษา ประพฤต ิตน

เป ็นแบบอย างท ี่ด ีแก ผู เร ียน สร างความม่ันใจและไว วางใจ   สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับ

นักเรียนท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ 

                    5.2.5  เร งสร างระบบให สําน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษาเป ็นองค กรค ุณภาพที่แข ็งแกร ง 

และม ีประส ิทธ ิภาพ   เพ่ือการให บร ิการที่ดีม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท ี่มี

คุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอย างดี 
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                     5.2.6  เร งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให เป ็นองค กรท่ีม ีความเข มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจและ 

ม ีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน  เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ 

จัดการเร ียนการสอนได อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

                    5.2.7  สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีขอมูล 

สารสนเทศ และขาวสารเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตาม

ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 

                    5.2.8  สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดีท้ังทาง

สวนกลางและสวนภูมิภาค เรงรัด การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  

ท่ีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม  ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การม ีส วนร วมและ

การประสานงาน  สามารถใช เคร ือข ายการพ ัฒนาการศ ึกษา  ระหว างโรงเร ียนก ับโรงเร ียน องค กร

ปกครองส วนทองถ่ิน องค กรว ิชาช ีพ กลุ มบ ุคคล องค กรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรส ังคมอ่ืน 

                    5.2.9  เร งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคลมุ งเน นความถ ูกต องเหมาะสม เป ็นธรรม 

ปราศจากคอร ร ัปช ัน ให เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและกําล ังใจ 

สร างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนาท่ี 

                    5.2.10  มุงสรางพลเม ืองดีท่ีตื่นต ัวและอยู ร วมก ับผู อ่ืนในสังคมพห ุวัฒนธรรมได และ  

ทำใหการศึกษานำการแก ปญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปญหาการคอรร ัปชั่น 

                    5.2.11  ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลัง และโรงเรียน 

ขนาดเล็กท ี่ไมไดคุณภาพ เพ ื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสได รับการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

        5.3  นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เรื่องคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ  

            คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ไดใหนโยบายเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ไวดังนี้ 

         5.3.1  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

         5.3.2  ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

         5.3.3  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

         5.3.4  ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 

         5.3.5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

         5.3.6  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 

         5.3.7  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

         5.3.8  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

         5.3.9  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

         5.3.10  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัส 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย 

จําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี 

        5.3.11  มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส 

มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

         5.3.12  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง      

               โดยสรุป การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  ดําเนินการพัฒนาโดยมีกิจกรรมและ

กระบวนการท่ีสอดคลองกับกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    

แผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงชวยใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

ดําเนินการไปอยางมีทิศทาง และตอบสนองความตองการในการพัฒนาของโรงเรียนไดเปนอยางดี 

 

 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
          1. งานวิจัยในประเทศ  

             งานวิจัยในประเทศท่ีไดศึกษาในครั้งนี้  เปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในดาน 

การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการ

ประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ซ่ึงเปนผลการวิจัยระหวางป พ.ศ. 2555 - 2560  ดังนี้ 
                ปารณทัตต แสนวิเศษ (2555 : 76 –79)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสรางทฤษฎีจากฐานราก โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือเสนอขอสรุปเชิงทฤษฏีเก่ียวกับปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา ในดานรูปแบบและลักษณะการมีสวนรวม กระบวนการ

มีสวนรวม ระดับของการมีสวนรวม ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวม ปจจัยเง่ือนไขในการมีสวน

รวม ผลกระทบของการมีสวนรวม และบทบาทของผูเก่ียวของ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎี

ฐานราก เลือกพ้ืนท่ีศึกษา โดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษา 

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการสัมภาษณระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก การ

วิเคราะหเอกสาร และการจัดสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กลุม

ผูปกครองนักเรียน กลุมผูนําชุมชน กลุมนักเรียน กลุมผูบริหารและครูในศูนยอํานวยการเครือขาย กลุม

ผูใหการนิเทศ ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมผูมาศึกษาดูงาน  กลุมประชาชนผูมีสวนรวม

อยางสมํ่าเสมอในการจัดการศึกษา     กลุมประชาชนผูมีสวนรวมไมสมํ่าเสมอในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมประชาชนผูไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกลุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานรวม 72 คน  และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีแปลความ และตีความหมายขอมูล แลวสรางมโน

ทัศนข้ึนจากความไวทางทฤษฎี โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนสุดทาย 



86 
 

     ผลการวิจัยพบวา 

     1. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา ประกอบดวย 1) รูปแบบการมีสวนรวม  

กับองคการบริหารสวนตําบล  2) รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

3) รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูปกครอง  4) รูปแบบการมีสวนรวมของ

ศิษยเกา  5) รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน  

และผูแทนกรรมการนักเรียน)  6) รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ในชุมชน 7) รูปแบบการมีสวนรวม

ของกลุมอาชีพและผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  8) รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนท่ัวไปในชุมชน  

9) รูปแบบการมีสวนรวมของหนวยงานราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 10) รูปแบบการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนและสถานประกอบการ 11) รูปแบบการมีสวนรวมของศูนยอํานวยการเครือขายและ       

12) รูปแบบการมีสวนรวมในการระดมทุน 

               2. การเขามามีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวยการมีสวนรวม 4 ลักษณะ คือ 1) การมีสวนรวม 

ในการรวมคิดและตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน 3) การมีสวนรวม

ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน 4) การมีสวนรวมในการรับบริการและรับความชวยเหลือ

จากโรงเรียน 

               3.  วิธีการในการเขามามีสวน ประกอบดวย 2 วิธี คือ การเขามามีสวนรวมโดยความสมัครใจ 

หรืออาสาสมัคร  และการมีสวนรวมโดยการถูกชักจูงหรือชักชวน 

      4. อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 3 บริบท 

คือ บริบทจากโรงเรียนและผูบริหาร บริบทดานผูปกครอง และบริบทดานชุมชน  

               กฤษฎา  สารการ (2555 : 95 - 99)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบล  กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีประเด็น 

การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

เง่ือนไขการมีสวนรวมโดยการทําการศึกษาจากบุคคลผูใหขอมูลหลักจํานวน 35 คน เลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง เก็บขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุม การสังเกตและ

จดบันทึก 

               ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  

การมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลมีอยู 7 กลุม คือ 1) การมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3) การมีสวนรวมขององคกร

เอกชน  4) การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน  5) การมีสวนรวมของคณะครู  6) การมีสวนรวมของ

นักเรียน และ 7) การมีสวนรวมขององคกรทางศาสนา   สวนเง่ือนไขท่ีสงเสริมใหมีการเขามามีสวนรวม 

พบวา มีอยู 4 ประการ คือ 1) ผูบริหารสรางศรัทธาเปนท่ียอมรับของคณะครู นักเรียนและชุมชน       

2) ผูนําองคกรสวนทองถ่ินมีวิสัยทัศนดานการศึกษา มองเห็นความสําคัญของการศึกษา  3) ผูบริหาร 
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คณะครู นักเรียน มีความรัก สามัคคีและมีจุดมุงหมายรวมกัน และ 4) ชุมชนรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สวนเง่ือนไขท่ีเปนปญหาและอุปสรรค พบวา มีอยู 2 ประการคือ 1) เง่ือนไขดานงบประมาณ พบวา 

ความคาดหวังในความสําเร็จของโรงเรียน การมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลสูง แตงบประมาณ

สนับสนุนมีไมเพียงพอและลาชา 2) เง่ือนไขดานบุคลากร บุคลากรขาดแคลนไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 

ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก                

               จตุพร ท่ังทอง (2556 : 102 - 105)  ทําการวิจัยศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหาร

โรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของ

โรงเรียนดีประจําตําบลรุนท่ี 1 จํานวน 182 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 124 โรงเรียน ผูใหขอมูล 106 โรงเรียน 

ประกอบดวยผูอํานวยการและครูผูสอน  212 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  วิเคราะหขอมูลโดยหาคา ความถ่ี  คารอยละ  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

               ผลการวิจัย พบวา  สภาพการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล  1) ดานการพัฒนาผูเรียน       

มีการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนรักและพัฒนาถ่ินฐานของตน โดยการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากท่ีสุด  

และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรภายในและตางประเทศนอยท่ีสุด  2) ดานการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน  

มีการจัดสภาพของโรงเรียนใหสะอาด โดยทําหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความนาอยูนาเรียนมากท่ีสุด 

มีการสรางสระวายน้ําและศูนยกีฬา โดยบริหารจัดการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนอยท่ีสุด 3) ดาน

การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติในการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล โดยมีวุฒิทางการ

บริหารและผานการฝกอบรม สัมมนา  มีการจัดครูสอนไดตรงตามวิชาเอกใน 5 วิชาหลัก  ครบทุกระดับชั้น

มากท่ีสุดเทากัน  4) ดานการจัดเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษามีเครือขาย 

ความรวมมือกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน คือโรงเรียนในฝนและสถาบัน 

อุดมศึกษาในทองถ่ิน รองลงมาคือการบริการวิชาการสําหรับโรงเรียนใกลเคียงโดยการจัดครูเคลื่อนท่ี   

ไปสอนหมุนเวียนในรายวิชาท่ีขาดแคลนครู 5) ดานการมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครองรวมแสดงความ

คิดเห็น ติชม ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน รองลงมา ใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในโรงเรียน  6) ดานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมีการประเมินตนเอง รองลงมาคือ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการรายปและแผนพัฒนาระยะ 4 ป   สวนปญหาการบริหารโรงเรียนดีประจํา

ตําบลนั้น  พิจารณาจากคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม   อยูในระดับนอย ตามลําดับ

ดังนี้  1) ดานการนําแผนไปปฏิบัติ  2) ดานการประเมินผล และ 3) ดานการวางแผน 

               ธิติพันธุ อวนศรี (2556 : 91 - 92) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดี

ศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา

สภาพการดําเนินงาน และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  การวิจัย    

มี 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน เลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง เปนโรงเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูรวม 47 คน  เครื่องมือท่ีใช    
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เปนแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะท่ี 2 

เพ่ือศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล ท่ีประสบความสําเร็จ  โดยใชการสัมภาษณ 

แบบก่ึงโครงสราง  เพ่ือสรางกรอบแนวทางการดําเนินงาน และระยะท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงาน 

โครงการฯ โดยการจัดสนทนากลุมผูเก่ียวของ    

               ผลการวิจัย พบวา   

               1. สภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบลโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ“มาก”   

เม่ือพิจารณาสภาพการดําเนินงานท้ัง 5 ดาน พบดังนี้  1) ดานการวางแผนสถานศึกษากําหนดเปาหมาย 

ยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และบุคลากรรวมมือกับ

ชุมชนวิเคราะหความตองการจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  2) ดานการจัด 

การเรียนรู พบวา ครูและผูมีสวนเก่ียวของมีการพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจการนําหลักสูตรสถานศึกษา 

ไปสูการปฏิบัติ  มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  และสถานศึกษามีการสงเสริมการใชนวัตกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  3) ดานการจัดสภาพแวดลอม พบวา  มีการจัดทําปายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธ สื่อสาร 

และใหความรูท่ีสวยงามและทันสมัย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับสาระ

การเรียนรูตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  4) ดานกระบวนการฝกนิสัย พบวา มีการสรางความเขาใจรวมกัน   

ถึงลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคของนักเรียน  มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  และการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต    

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  และ  5) ดานผลลัพธการดําเนินงาน พบวา นักเรียนเขารวม

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีโรงเรียนและทองถ่ินจัดข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และสถานศึกษามีจํานวน

นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด   

               2. แนวทางการดําเนินงาน พบวา 1) ดานการวางแผน ควรสรางความตระหนักจากทุกภาคสวน 

สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจากคณะครู และกระจายอํานาจใหหัวหนากลุมงานในการกํากับ

ติดตาม  และทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2) ดานการจัดการเรียนรู   

ควรปรับกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง   และจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยแบบมอนเทสเซอรี่   

จัดสรางหองปฏิบัติการท่ีเนนสื่อ ICT รองรับการจัดการเรียนรูทางไกล  3) ดานการจัดสภาพแวดลอม  

ควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน   สงเสริมการมีสวนรวมดานทุนทรัพยจากทุกภาคสวน จากนักเรียน    

ในการดูแลรักษา  4) ดานกระบวนการฝกนิสัย ควรสงเสริมการฝกนิสัยเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ 

การตรงตอเวลา ความสุภาพ ความมีวินัย  ความเคารพและความอดทนโดยการฝกปฏิบัติจริง และสงเสริม

ใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินงาน  5) ดานผลลัพธการดําเนินงาน ดานนักเรียน ประสบปญหาผลสัมฤทธิ์

วิชาภาษาอังกฤษ   ดานครู ไดรับการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง ดานผูบริหารสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับศรัทธาจากคณะครู ชุมชนและผูบังคับบัญชา  ดานโรงเรียนเกิดระบบการบริหาร   

อยางมีสวนรวม  และดานชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพการศึกษา 

               สุชาติ เอกปชชา ( 2557 : 47 - 53)  ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน 

ดีประจําตําบลในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาองคประกอบและปจจัยการบริหาร

จัดการโรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย  2)  ศึกษาองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยการบริหารจัดการ
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โรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย   และ 3)  ศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลตามแบบจําลองสมการ

โครงสรางท่ีมีประสิทธิผลตอการบริหาร  กลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ กรรมการสถานศึกษาและครู 

จํานวน 506 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีมีคาความตรงและ

ความเท่ียงสูง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ       

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามแบบจําลองสมการโครงสราง และการ

วิเคราะหเสนทาง 

               ผลการวิจัยพบวา  พบวา 

               1. องคประกอบและปจจัยท่ีใชในการศึกษาทุกดานอยูในระดับสูงถึงสูงมาก องคประกอบ

และปจจัยดังกลาวไดแก ดานภาวะผูนํา ดานนโยบายและโครงสราง ดานการมีสวนรวม ดานการบริหารจัดการ 

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และดานประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน    

               2. ผลดานการศึกษาองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจํา

ตําบลในประเทศไทย พบวา 1) ภาวะผูนํา (Leading) มี 3 องคประกอบเปนองคประกอบสําคัญคือ 

วิสัยทัศน การตัดสินใจ และคุณภาพผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) นโยบายและโครงสราง (Policy)           

มี 4 องคประกอบเปนองคประกอบสําคัญคือ การวางแผนยุทธศาสตร 3) การมีสวนรวม (participate)   

มี 4 องคประกอบเปนองคประกอบสําคัญคือ การมีสวนรวม 5 ร. (รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ       

รวมประเมินผล รวมชื่นชม) หนาที่ บทบาท และการสนับสนุน  4) การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน  

เปนฐาน (Admin) มี 2 องคประกอบเปนองคประกอบสําคัญคือ การใชเครื่องมือการบริหารงาน และ 

การกระจายอํานาจ  5) ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน (Effect)  มี 2 ใน 4 องคประกอบ    

เปนองคประกอบสําคัญคือ มิติดานโรงเรียน และ มิติดานการใชทรัพยากรการบริหาร     

               3. การศึกษาอิทธิพลเชิงเหตุผลตามแบบจําลองโครงสรางท่ีมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการ

โรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย พบวาการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีมีประสิทธิผลสูง 

จะไดรับอิทธิพลหรือผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปจจัยตอไปนี้อยูในระดับสูงดวย คือปจจัยดานการ

บริหารจัดการ ดานนโยบายและโครงสราง และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ในทํานองเดียวกันไดรับ

อิทธิพลทางออมเชิงบวกมาจากปจจัยดานการมีสวนรวม โดยสงผานตัวแปรดานการบริหารจัดการ และ

พบวาปจจัยท้ังหมดดังกลาวสามารถทํานายตัวแปรตามคือประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดี

ประจําตําบลท้ังทางตรงและทางออม ไดรอยละ 89.90 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

               ฐานิตย  เนคมานุรักษ (2557 : 72 - 73)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนดีศรีตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 

เขต 2   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดี    

ศรีตําบลของโรงเรียนในสังกัด  ประชากรคือผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 110 คน  เครื่องมือการวิจัย 

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ สถิติ

ท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และข้ันศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนดี     
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ศรีตําบล  กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใช เปนแบบสัมภาษณ   

แบบมีโครงสราง และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา   

               ผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบลในภาพรวมมีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน โดยเรียงตามลําดับคือ ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม รองลงมาคือดานการ

บริหารจัดการ  ดานการมีสวนรวมและดานการเรียนรู ปญหาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  

ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอยท้ัง 4 ดาน  โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานการจัดการเรียนรู  รองลงมา 

คือดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมและดานการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา 

การดําเนินงานดานบริหารจัดการควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย ขอบขายงานผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

และมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง  สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานอยาง

จริงจังตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด ดานการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ ใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบกับการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูเขารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ดานบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม  ควรหางบประมาณจากท้ังภายในและภายนอก เพ่ือจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  ดานการมีสวนรวม ควรเปดโอกาสใหคณะครู นักเรียนและชุมชน

สามารถบริหารโรงเรียนไดตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีดีจากชุมชน                  

               ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557 : 282 - 283)   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร

โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด

ภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา

และนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต  

                การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหองคประกอบ 

กลุมตัวอยางท่ีใชเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด

ภาคใต จํานวน 1,763 คน และข้ันตอนท่ี 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ โดย

การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 14 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานการ

บริหารเชิงประจักษในเขตจังหวัดภาคใต 7 คน และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษา 7 คน นําผลมา

วิเคราะหเนื้อหาและสรางรูปแบบ หลังจากนั้นจึงนํารูปแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม

และนําไปสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติเพ่ือยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทําการปรับปรุงรูปแบบและ

นําเสนอรูปแบบฉบับสมบูรณ   

                 ผลการวิจัยพบวา  

                 1. องคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มี 9 องคประกอบ ไดแก 1) เอกสารลักษณะโครงการ 

2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ 4) การวางแผนโครงการ 5) การเขียน 

โครงการ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล 7) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 8) การบูรณาการ

เพ่ือปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน และ 9) การประเมินผลโครงการ การรายงานผล 
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และการปดโครงการ ซ่ึงท้ัง 9 องคประกอบ จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับวงจรชีวิตโครงการ 3 ระยะ 

คือ ไดแก ระยะท่ี 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะท่ี 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 

(Implementation Phase) และ ระยะท่ี 3 การปดโครงการ (Divestment Phase)  

                2. รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีสวนประกอบ 4 สวนคือ 1) ชื่อรูปแบบ 2) แนวคิดหลักการ 

3) องคประกอบและกระบวนการบริหารโครงการ 5 ข้ัน (ไดแก ข้ันท่ี 1 รูเขาใจ  ข้ันท่ี 2 ใสใจปฏิบัติ    

ข้ันท่ี 3 เรงรัดทบทวน  ข้ันท่ี 4 ประมวลผลลัพธ และข้ันท่ี 5 นํากลับสูการปฏิบัติใหม ) และ 4) แนวทาง 

การนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพ่ือสูความเปนเลิศ และเปนรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหการ

ดําเนินโครงการมีความเปนเลิศ โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การสรางใหบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ ไดรับรูถึงเปาหมาย รวมคิด รวมทํา เต็มตามศักยภาพ ของตน โดยยึดเปาหมาย  เกณฑมาตรฐาน 

และคุณภาพงานในระดับสูงสุด เปนแนวคิดหลักในการดําเนินโครงการ ซ่ึงมีรางวัลและคุณภาพนักเรียน

เปนเครื่องหมายรับรองความสําเร็จ จนสามารถทําใหผูปกครอง มากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจ 

สังคม ชุมชน สถานศึกษาอ่ืน หรือองคกรอ่ืนใหการยอมรับ สถานศึกษาสามารถเปนตนแบบในการ

ดําเนินโครงการนั้น ๆ ใหกับสถานศึกษาอ่ืนได  โดยมีหลักการบริหารโครงการท่ีควรยึดเปนหลักปฏิบัติ 

คือ การใชการมีสวนรวมและเครือขายในการทํางาน การใหความสําคัญกับทีมงาน  รวมรับผิดชอบ   

การสรางใหทุกคนเชื่อม่ันและศรัทธาตอทีมงาน นําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

(PDCA) มาใชในการดําเนินกิจกรรมยอยของทุกโครงการ เนนการนิเทศติดตาม ควบคุมงานอยางใกลชิด 

ตอเนื่อง เพ่ือสรางมาตรฐานของงานในระดับสูงสุด ท่ีทําใหงานมีความคุมคา เสร็จทันเวลา สามารถใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดสงผลตอคุณภาพนักเรียน โดยการนํากระบวนการบริหารโครงการของ

สถานศึกษาสูความเปนเลิศ 5 ข้ัน มาใชในการบริหารโครงการ  ไดแก ข้ันท่ี 1 รูเขาใจ ข้ันท่ี 2 ใสใจปฏิบัติ 

ในทุกองคประกอบตามระยะของวงจรชีวิตโครงการ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการวางแผน 

การนําสูการปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน มาเปนวงลอ

ในการขับเคลื่อนโครงการอยางตอเนื่องจนเกิดนวัตกรรม ชิ้นงานท่ีสรางใหโครงการมีความเปนเลิศ ข้ันท่ี 

3 เรงรัดทบทวน ข้ันท่ี 4 ประมวลผลลัพธ และข้ันท่ี 5 นํากลับสูการปฏิบัติใหม ผานกระบวนการนิเทศ 

ติดตามงานการอยางเปนระบบท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ประชาสัมพันธ และการจัดสรรเวลา

ท่ีลงตัว              

               อภิญญา ใจมิภักดิ์  (2558 : ออนไลน)  ไดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องปจจัยท่ีสงผล

และประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผล

กับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

และ  3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ประชากรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และ
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ครูผูสอนโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 

197 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 28 คน และครูผูสอนจํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

               ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับปจจัยท่ีสงผลในภาพรวมอยูในระดับมาก และประสิทธิผล    

ของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมาก  2)  ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง     

3) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู 

ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน สงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 

1 ในภาพรวมท่ีระดับ .05 

               กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง  (2559 : 220 - 221)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมี 

สวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานเหมือดขาว  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของชุมชนบานเหมือดขาว อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และเพ่ือศึกษาเง่ือนไขการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาของชุมชนบานเหมือดขาว อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลุมเปาหมายท่ีศึกษามี 42 คน 

ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน ผูปกครองนักเรียน 16 คน นักเรียน 6 คน คณะครู 9 คน  ผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 1 คน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9 คน เนื้อหาท่ีศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษา 

การมีสวนรวมของชุมชนบานเหมือดขาวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เก่ียวกับแนวทางการรวมคิด 

รวมวางแผน รวมลงมือทํา รวมติดตามและประเมินผล รวมปรับปรุงแกไข  รวมรับผลประโยชน และชื่นชม

ยินดี  นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเง่ือนไขของการมีสวนรวมของชุมชน ท้ังการมีสวนรวมมากและการมีสวนรวม

นอยในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ท่ีผูศึกษาสราง

ข้ึนเอง จํานวน 4 ชุด  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   

                ผลการวิจัยพบวา   

               1. ผลการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มี 6 แนวทาง คือ 1) การมีสวนรวมในการระดม

ความคิด (Brainstorming Participation)  พบวา เปนการคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกันในลักษณะ

ของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย  2) การมีสวนรวมในการรวมวางแผน (Planning Participation)   

พบวา เปนการนําสิ่งท่ีรวมคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย     

3) การมีสวนรวมในการรวมลงมือทํา (Taking Action Participation)  พบวา เปนการนําแผนงานท่ีได 

ไปรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว  4) การมีสวนรวม
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ในการรวมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation)  พบวา เปนการรวมกันติดตามผลงานท่ีทํา

และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน  5) การมีสวนรวมในการ 

รวมปรับปรุงแกไข (Adjust Participation)  พบวาเปนการนําสิ่งท่ีเปนขอบกพรองมารวมกันหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดทางออกท่ีดีท่ีสุด   6) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนรวมกันและชื่นชม

ยินดี (Mutual Benefits Participation) พบวา เปนการรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน รวมชื่นชมยินดีใน

ผลงานท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะนําไปสูความสัมพันธท่ีดีสมานฉันทและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

               2. เง่ือนไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน ไดแก เง่ือนไขการมีสวนรวมการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาก ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุน พบวา มีเง่ือนไขท่ีสงเสริมสนับสนุนอยูหลาย

ประการ ท่ีสําคัญคือ  1) การมีผูปกครองใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา  2)  ผูนํา

องคกรสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชน ชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง โดยเห็นความสําคัญในการจัด

การศึกษามาเปนอันดับแรกทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีรูปธรรม  3) การมีการรวมกลุม

กันเองในชุมชนหลายกลุม เชน สมาคมศิษยเกาบานเหมือดขาว  สมาคมผูปกครองและกลุมเครือขาย

ผูปกครองนักเรียน  4) คณะครูมีความสามัคคีและรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง การรวมมือรวมใจของ

คณะครูในโรงเรียนนับวาเปนแรงผลักดันท่ีมีพลังอีกสวนหนึ่งท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายได  5) ผูบริหารเปนท่ียอมรับของคณะครูและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนแบบอยาง ทุมเทใหกับ

การทํางานอยางจริงจัง ประกอบกับเปนผูมีวิสัยทัศน และเห็นความสําคัญของการศึกษา คิดริเริ่มงาน

การศึกษาอยางสรางสรรค ทําใหเกิดการยอมรับในการทํางานจากทุกฝาย  สวนเง่ือนไขการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอย ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมแตก็เปนสวนนอยซ่ึงจากการศึกษา

พบวามีอยู 2 ประการคือ  1) ชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินการของโรงเรียนในเรื่องของการจัดการ

เรียนการสอนอันอาจจะสืบเนื่องมาจากชุมชนสวนใหญไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมองวาตนเองยังขาด

ความรูเรื่องนี้ท่ีจะมีสวนรวมเขาไปจัดการเรียนการสอนได  และเง่ือนไขเก่ียวกับระบบราชการ พบวา  

อุปสรรคในการทํางาน คือระบบราชการท่ีมีระเบียบปฏิบัติมากมายลาชา โดยเฉพาะในดานงบประมาณ

ท่ีมิไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง 

               พักตรพิไล วงศละ (2560 : 1645-1653)  ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียน

ดีประจําตําบล ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 โดยมี 

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ตามรูปแบบซิปปโมเดล (Stufflebeam’s CIPP Model)  ในดาน  

สภาวะแวดลอมหรือบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  2) เพ่ือศึกษาปญหา 

ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

โรงเรียนดีประจําตําบล ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  

จํานวน 5 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 315 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)    
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5 ระดับ จํานวน 2 ฉบับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

               ผลการวิจัย  

               1) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4  พบวาท้ังผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  ความคิดเห็นของ

ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29  การดําเนินการดานสภาวะแวดลอมหรือดาน

บริบทโดยภาพรวมอยูในระดับมาก นักเรียนเห็นวาการดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26  ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นวา

มีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.38  การดําเนินการดานปจจัยนําเขาของโครงการโดยรวม 

อยูในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28  สวนผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นวามีความ

เหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10   การดําเนินการดานกระบวนการโดยรวมพบวาอยูใน

ระดับมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28  ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นวามีความเหมาะสม 

ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.32  การดําเนินการดานผลผลิตพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

นักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

4.28  ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 4.34  

               2) ปญหาในการดําเนินงานตามโครงการท่ีพบคือความพรอมของโรงเรียนกอนดําเนินโครงการ

ในดานวัสดุอุปกรณ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากร งบประมาณสนับสนุน การมีสวนรวม

ของชุมชน การระดมทุนจากหนวยงานองคกรตาง ๆ และกิจกรรมท่ีใหองคการบริหารสวนตําบลเขามา  

มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 

               3) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการคือควรประมินความพรอมของโรงเรียนกอนการ 

ดําเนินโครงการ เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุน ใหกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทและมี

สวนรวมระดมทุน เปนสื่อกลางระหวางชุมชนกับโรงเรียน ระดมทุนจากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกร

เอกชน และประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลใหมากข้ึน  

               โดยสรุปงานวิจัยในประเทศท่ีไดศึกษา เปนผลงานวิจัยในดานการมีสวนรวมของชุมชนในการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล การดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลหรือโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แนวทางการ

นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล  การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนดีประจําตําบล  

ปจจัยท่ีสงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล รวมท้ังการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบล  ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสามารถใชเปนขอมูลอางอิงและยืนยันความสอดคลองของการดําเนินงาน
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และเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s 

Supervisory Model”  ไดเปนอยางดี  

            2. งานวิจัยตางประเทศ  

                งานวิจัยตางประเทศเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา และการบริหารจัดการ

ดานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงดําเนินการมาระหวางป 2003 – 2013  ดังนี้  

                เกนทรี่ (Gentry, 2003 :147 - 149)   ไดศึกษากรณีการเผชิญปญหาในการนิเทศการสอน

ของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทัศนคติของอาจารย

ใหญจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 แหง เก่ียวกับการใหคํานิยามของคําวา การนิเทศการสอน 

กระบวนการในการจัดการนิเทศการสอน บรรยากาศท่ีชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการท่ี

อาจารยใหญใชเพ่ือจัดการนิเทศครู และโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยใชวิธีการ

ดําเนินการวิจัยแบบการศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาอาจารยใหญ

ยังไมสามารถกลาวถึงความหมายของคําวาการนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนัก  แตพวกเขาคอนขาง

ใหคํานิยามของคําวาการนิเทศคือการประเมินมากกวา ปจจัยซ่ึงชวยสงเสริมงานดานการนิเทศ คือความ

ไววางใจและลักษณะของการบริหารงาน  และยังพบดวยวาเนื่องจากสภาพของการบริหารงานในโรงเรียน  

ท่ีมีการแบงงานออกเปนสวน ๆ  ซ่ึงจะทําใหอาจารยใหญตกอยูในสถานการณท่ียากลําบาก  สงผลใหไม

สามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน และขาดความชํานาญเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยาง 

อุปสรรคอ่ืนนอกเหนือจากนี้คือ ความซํ้าซอนในบทบาทและหนาท่ีระหวางผูชวยอาจารยใหญ หัวหนา

ฝายงานและผูประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนจึงทําใหอาจารยใหญ ไมสามารถแสดงบทบาท

ของการเปนนักนิเทศการสอนในโรงเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน  

                เนลสัน และคณะ (Nelson and others, 2008 : 172 - 184)  ไดศึกษามุมมองของผูให

คําปรึกษาหรือผูใหการนิเทศ  กลุมเปาหมายเปนหญิง 8 คน ชาย 4 คน ซ่ึงเปนผูไดรับการคัดเลือกจาก

ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ  ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณเก่ียวกับประสบการณดานการใหคําปรึกษา 

ความเชื่อในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ  ผูท่ีใหคําปรึกษาท่ีมีประสบการณในการนิเทศได

อภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคล  ทุกคนตางยอมรับขอบกพรอง ความลมเหลว วิวัฒนาการ 

รวมท้ังการเรียนรูจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน กลุมผูใหคําปรึกษามีความเชื่อวา การสรางเครือขายการ

นิเทศท่ีเขมแข็ง  การอภิปรายเพ่ือประเมินผลทันที เปนการสรางรูปแบบการนิเทศท่ีเปดกวางทางความ

คิดเห็น และอยูภายใตเง่ือนไขของเวลา ความนาเชื่อถือของกระบวนการนิเทศ ซ่ึงข้ึนอยูกับการนิเทศ 

รูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นท่ีแตกตาง และการนํายุทธศาสตรท้ังหมดมาพัฒนากระบวนการนิเทศ  

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมดวย การคนพบขอโตแยงของกลุมผูรวมงาน ความเปนตัวของตัวเอง 

กระบวนการนิเทศท่ีแตกตาง  การเขมงวดตอผูเขารับการนิเทศ  ซ่ึงเปนกระบวนการนิเทศแบบคูขนาน

ทําใหไดผลการนิเทศท่ีสะทอนกลับจากผูรับการนิเทศไดอยางถูกตอง           
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               เพลลิ่ง (Pelling, 2013 : 476 -A) ไดศึกษาการพัฒนางานดานการนิเทศและความสัมพันธ 

ท่ีมีตอประสบการณในงานดานการนิเทศ ประสบการณดานการเปนท่ีปรึกษาและการฝกอบรมบุคลากร

ในงานดานการนิเทศ   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความสัมพันธระหวางการพัฒนางานดาน

การนิเทศและประสบการณในงานดานการนิเทศ ประสบการณในงานดานการเปนท่ีปรึกษา รวมท้ังการ

จัดฝกอบรมในงานดานการนิเทศ ดวยรูปแบบของการพัฒนางานดานการนิเทศในแบบของ Supervisor  

Complexity Model โดยทําการศึกษาแนวคิดของการพัฒนางานดานการนิเทศและวัดระดับพัฒนาการ 

ของงานดานการนิเทศ จากนั้นจึงทําการศึกษาลักษณะเฉพาะในงานดานการนิเทศและปจจัยบางประการ

ท่ีจะมีผลกระทบตอการพัฒนางานดานการนิเทศ  ผลการวิจัยพบวาประสบการณและการจัดฝกอบรมใน

งานดานการนิเทศ เปนตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญมากตอระดับของการพัฒนางานดานการนิเทศนั่นเอง แตสิ่ง

ท่ีเก่ียวเนื่องจากผลการวิจัยเหลานี้ก็คือ ควรทําการศึกษาทฤษฎีในดานการพัฒนาผูนิเทศ รวมท้ังการนํา

ทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของพวกเขาดวยเชนกัน 

                 โดยสรุป ผลการวิจัยตางประเทศเปนขอมูลท่ีกลาวถึงในดานความสามารถในการนิเทศ

ภายโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา มุมมองของผูใหการนิเทศหรือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสราง

เครือขายการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ การนํากลยุทธมาใชในการนิเทศ และตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญตอระดับ

ของการพัฒนางานดานการนิเทศ  รวมท้ังผลการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุม

และการสรางกลุมในการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลไดอยางด ี

            สรุปโดยภาพรวม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการวิจัยเรื่องนี้ เปนการศึกษา

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ไดแก หลักการในการพัฒนา

โรงเรียนดีประจําตําบล  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายของรัฐบาล ป 2553 - 

2560  และการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย  

ไดศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ในเรื่องการนิเทศการศึกษากับ 

การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษา

เพ่ือสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน และแนวคิดในการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม  นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษา

กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

และนโยบายรัฐบาล รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ซ่ึงสาระ

ความรูท่ีไดศึกษาคนควาดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และเปน

แนวทางในการวางแผนดําเนินการวิจัยใหมีคุณภาพตอไป              
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

                   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช  8S’s Supervisory Model  เปนการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและบริหารจัดการ 

     โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายการจัดการศึกษาใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจนบรรลุผลสําเร็จ โดยใชแนวคิด 

     ทฤษฎีของวิธีการเชิงระบบ  สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้   

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

งบประมาณ 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ 
นโยบาย  
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-สํานักงาน 
 คณะกรรมการ  
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
คุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตาํบล 
 

 

กํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ
บริหารจัดการโครงการโรงเรียน

ดีประจําตาํบล ดวยรูปแบบ 
8S’s Supervisory Model 

Scan 
Standards 

Set Strategies 
Start to Implement 

Support 
Summarize 

Share and Admiring 
Sustainable Development 

โรงเรียนไดรับ 
การพัฒนา 
และผานการประเมิน 

  เปนโรงเรียนตนแบบ 
  และตนแบบยั่งยืน 
 

โรงเรียนมีผลงาน 
ดานอาชีพ 

  1  โรงเรียน  
  1  อาชีพ   

1  ผลิตภัณฑ 

 
 
 
 

โรงเรียนนาอยู 
ครูดี 

นักเรียนมีคุณภาพ 
ชุมชนรวมใจ 

ใชประโยชนรวมกัน 

แผนภูมิท่ี 2.3  กรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model 
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บทที่ 3 

         วิธีดําเนินการวิจัย 

            การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” 

เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงแบงวิธีดําเนินการ

วิจัยออกเปน 3 ตอน  คือ ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย   ตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย  และ

ตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  มีรายละเอียดของแตละตอนดังนี ้

ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยเริ่มตนดวยการศึกษา

วิเคราะห สังเคราะหวรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ   หลักการและทฤษฎีท่ีนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และ

จัดทําโครงรางการวิจัย  ไดใชหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory)  ซ่ึงประกอบดวย 

ปจจัยนําเขา (Input)  โดยกําหนดเฉพาะปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนเง่ือนไขหลักและสงผลตอการ

พัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  ซ่ึงไดแก บุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม นโยบายการพัฒนา และมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน 

กระบวนการ (Process)  ไดกําหนดใชรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหาร

จัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model  ซ่ึงสะทอนใหเห็นกระบวนการ 

พัฒนาท่ีเปนระบบชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

             ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)  โดยกําหนดเฉพาะผลท่ีเกิดจากการใชรูปแบบ 

8S’s Supervisory Model  ซ่ึงไดแก ผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล  

ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการพัฒนาระยะท่ี 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน”    

            การนําหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory)   มากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 

ครั้งนี้ ชวยใหเห็นแนวทางการดําเนินการวิจัยท่ีเปนระบบ  และการจัดเตรียมโครงการวิจัยไดชวยให

สามารถตอบคําถามในการวิจัยไดวา สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเกิดจากการพัฒนา

งาน โดยใช  “8S’s Supervisory  Model”  นั้นเปนอยางไร  การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล

มีปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะอยางไร  วิธีการใดท่ีชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดี

ประจําตําบลประสบความสําเร็จ  และผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน 

มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลเพียงใด  ซ่ึงถือวาเปนการกําหนดแนวทาง

ข้ันตนของการวิจัยเรื่องนี้ 
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การวิเคราะห 
(Analysis) 

การออกแบบ 
(Design) 

การประเมินผล 

(Evaluation) 
การนําไปใช 

(Implement) 

การพัฒนา 

(Development) 

ตอนท่ี 2  การดําเนินการวิจัย 

            การวิจัยเรื่องนี้  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

กับรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตาํบล  

โดยใชหลักการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach)  และประยุกตใชแนวคิดของการออกแบบ

การสอนเชิงระบบ “ADDIE Instructional Design Model”  ของ ครูส (Kruse, 2008 : 1) ซ่ึงประกอบดวย 

5 ข้ันตอน คือ 

           1. ข้ันการวิเคราะห (Analysis) 

           2. ข้ันการออกแบบ (Design)  

           3. ข้ันการพัฒนา (Development)  

           4. ข้ันการนําไปใช (Implement)    

           5. ข้ันการประเมินผล (Evaluation)  

           ตามแผนภมิูตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

          

        

            

    แผนภมิูท่ี 3.1  การออกแบบการสอนเชิงระบบ ADDIE Instructional Design Model  

                      ของ ครูส  (Kruse, 2008 :1) 

    ท่ีมา :  Kruse, K.. (2008).   Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model 

             by Kevin Kruse.  [Online].   http://pdfs.semanticscholar.org >...     

                                    

             

 

http://pdfs.semanticscholar.org/
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            แนวคิดดังกลาวเปนการดําเนินการท่ีเปนระบบ มีความตอเนื่อง  สอดคลองและสัมพันธกัน 

รวมท้ังสามารถตรวจสอบและสะทอนผลท่ีตองการ   ผูวิจัยไดนํามาบูรณาการกับกระบวนการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development : R & D) ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ  

           1. การวิจัย1 (Research1)    

           2. การพัฒนา1 (Development1)    

           3. การวิจัย2 (Research2)    

           4. การพัฒนา2 (Development2)   

           ทําใหไดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการ ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

            แผนภูมิท่ี 3.2   รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี 

                               ประจําตําบล โดยใช  8S’s Supervisory Model”         

          

การปฏิบัติการ (Implement)                                           
หรือการวิจัย2 (Research : R2) 
(มกราคม – สิงหาคม 2559) 

 

การประเมินผล (Evaluate) 
 หรือการพัฒนา2 (Development : D2 ) 

(สิงหาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 

การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development)  
หรือ การพัฒนา1 (Development : D1) 

(มกราคม – กุมภาพันธ 2559) 
  

                                                                                                                  

การวิเคราะห (Analysis)   
หรือการวิจัย1 (Research1) 

(กรกฎาคม 2558 – มกราคม 2559) 
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           รายละเอียดมีดังนี้ 

           1. การวิเคราะห (Analysis) หรือการวิจัย1 (Research : R1)   ดําเนินการระหวางเดือน

กรกฎาคม 2558 – มกราคม 2559 

               ผูวิจัยไดศึกษาประวัติความเปนมา  และผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล      

ท่ีผานมาพบวา กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

จะนําพาองคกรการศึกษาไปใหถึงจุดหมายแหงความสําเร็จ  โรงเรียนดีประจําตําบลเปนอีกองคกรหนึ่ง 

ท่ีอยูในเปาหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนมา ซ่ึงเปนการ

พัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  ท่ีมุงเนนหลักการพัฒนา

การศึกษาท้ังดานคุณภาพ โอกาส  และการมีสวนรวม  โดยมีความประสงคใหโรงเรียนดีประจําตําบล

เปนโรงเรียนคุณภาพในทองถ่ินชนบท ท่ีมีความเขมแข็งท้ังการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

สามารถใหบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน  โดยให

ชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ เชื่อม่ัน ศรัทธา และสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน 

นักเรียนของโรงเรียนมีความรูและมีทักษะชีวิตพรอมเขาสูสังคมยุคใหม  ท่ีมุงเนนการประกอบอาชีพ   

บนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนท่ีดีงาม โดยแบงการพัฒนาโรงเรียนเปน 3 ระยะ 

     ระยะท่ี 1  ชวงปงบประมาณ 2553 – 2554  เปนระยะ “เริ่มตนพัฒนา” มีเปาหมายการพัฒนา

ทางดานกายภาพ  โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย หองเรียนพรอมใช เปนแหลงเรียนรูใหบริการแกชุมชน 

มีแผนการพัฒนาและทํางานตามเปาหมายการพัฒนา 3 ชวงเวลา  ชวงเวลาละ 4 เดือน มีตัวชี้วัดชวงละ 

7 ตัวชี้วัด เรียกวา “ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7” 

                ระยะท่ี 2  ปงบประมาณ 2555 – 2557 เปนระยะ“พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด” 

มีเปาหมายการพัฒนาดานคุณภาพภายใน ท้ังดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูและการปลูกฝง

นิสัยนักเรียน จากการมีสวนรวมของ“บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  และ“บรม” (บาน โรงเรียน มัสยิด) ซ่ึง

มีเปาหมายการพัฒนา 4 ดาน ดานละ 7 ตัวชี้วัด เรียกวา“ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7 - 7”  

   ระยะท่ี 3  ปงบประมาณ 2558 – 2560  เปนระยะ “สูความสําเร็จและยั่งยืน” มีเปาหมาย 

การพัฒนาใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ชื่อเสียงดี มีสัมฤทธิผลเปนท่ียอมรับ นักเรียนใฝรู ใฝเรียน ใฝดี รักงาน 

อาชีพ รักความเปนไทย เปนคนดี เกง และมีความสุข และเนนสงเสริมการจัดการเรียนรูดานอาชีพ

“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” เพ่ือการหารายไดระหวางเรียน และเปนโรงเรียนทํามาหากิน       

มีเปาหมายการพัฒนา 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด เรียกวา“ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 -5”    

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553 : 2) มีคําสั่งตั้งศูนยพัฒนาการนิเทศ

และเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล  ชวงการพัฒนาโรงเรียนในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ระหวางปงบประมาณ  

2553 - 2557 โรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยการนิเทศกํากับติดตามและประเมิน  โดยการมีสวนรวมจากท้ังฝายฆราวาสและฝายสงฆ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุน ในชวงการพัฒนาระยะท่ี 2 มีการปรับชื่อเปน“โรงเรียนดีศรีตําบล”และมีการพัฒนา 
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บุคลากรดานการจัดการเรียนรู และการใชเทคโนโลยีในระบบทางไกลผานดาวเทียม  ซ่ึงชวยใหโรงเรียน

มีการพัฒนาเติมเต็มในสวนท่ีตองการไดระดับหนึ่ง 

   ในปงบประมาณ 2558 - 2560  ซ่ึงเปนการดําเนินงานระยะท่ี 3 ของโครงการ มีความจําเปน 

ตองเรงดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหไป “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ตามเปาหมาย สามารถตอบคําถาม

สาธารณชนไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลมีการพัฒนาขึ้นอยางไร แตจากการประเมินผลและรายงาน

การวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมาจนถึงปงบประมาณ 2558 

พบขอมูลความตองการเรงดวนท่ีตองหาแนวทางแกไข  และปรับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนใหเกิด

ความกาวหนาตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และเปนไปตามเปาหมายของโครงการมากข้ึนในเรื่อง

ตอไปนี้ 

              1.1 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามเปาหมายของโครงการ 

                   1.1.1  การดูแลตรวจสอบดานงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

                        ผลการดาํเนินโครงการในระยะแรก สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสุมตรวจสอบ

โรงเรียนดีประจําตําบลรุนท่ี 1 และ 2 (ท่ีไดรับงบประมาณป 2553 และ 2554)  จํานวน 40 โรงเรียน 

พบวา โรงเรียนรอยละ 87.50   ยังไมสามารถพัฒนางานอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียนอยาง 

ตอเนื่องไดตามเปาหมายของโรงเรียนทํามาหากิน  โรงเรียนยังไมไดใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการแกโรงเรียนใกลเคียงและชุมชน 

(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2556 : 3)                                                                                                                                                

                    1.1.2  ขอคนพบจากงานวิจัย                     

                         จากขอคนพบในงานวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล ของ 

ธิติพันธุ อวนศรี (2556 : 91 - 92)  และฐานิตย เนคมานุรักษ (2557 : 72 - 73)  ซ่ึงพบวามีแนวทาง     

การดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการท่ีเปนความตองการในทิศทางเดียวกัน ไดแก โรงเรียนควรมี    

การบริหารจัดการโดยสรางความตระหนักใหกับบุคลากรทุกภาคสวน  ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  

กําหนดนโยบาย ขอบขายงาน ผูรับผิดชอบใหชัดเจน และมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง     

ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเนนท่ีการปฏิบัติจริง สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน  ผลิตสื่อ 

และใชสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนรู จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือ 

ตอการจัดการเรียนรู โดยสงเสริมการมีสวนรวมดานทุนทรัพยและการดูแลรักษา ท้ังจากภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ฝกนิสัยผูเรียนในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ การตรงตอเวลา ความสุภาพ 

ความมีวินัย เคารพและอดทน โดยการฝกปฏิบัติจริง และเปดโอกาสใหคณะครู นักเรียน และชุมชน  

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนตามบทบาทและหนาท่ีของตนเองเพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีด ี                                                   

                       สวนดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู จากการรายงานผลงานวิชาการ    

ของโรงเรียนสระปทุม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2559 : ออนไลน)  

พบวาโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น  ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย ขาดสื่อ 

อุปกรณท่ีทันสมัย และการเขาถึงสื่อไดลําบากซ่ึงพบอยูในหลายพ้ืนท่ีในชนบท ครูสวนใหญถึงแมจะมี
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โอกาสไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  แตก็ยังขาดความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ขาดความรูในการทําวิจัย     

ในชั้นเรียนซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห 

และการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักยังต่ําไมเปนท่ีนาพอใจ   

   1.2  ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหยกระดับเปนโรงเรียนตนแบบ 

        ในปงบประมาณ 2558  ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไดรวบรวมผลการประเมินโรงเรียนตนแบบในปท่ีผานมา โดยจัดทําขอมูลสารสนเทศไวในเว็บไซตของ

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  (deetambon. esdc.go.th,  2558 : ออนไลน)  พบวามีโรงเรียนดี

ประจําตําบลท่ีผานการประเมินคุณภาพเปนโรงเรียนตนแบบ จํานวน 3,920  โรงเรียน  จากโรงเรียน

ท้ังหมด 6,539 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 59.94  ของโรงเรียนท้ังหมด 6,539 โรงเรียน ซ่ึงยังไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีตองการ ในปงบประมาณ 2559 จึงจําเปนตองเรงหากลยุทธเพ่ือชวยใหโรงเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดียิ่งข้ึน 

   1.3 ขอมูลความคิดเห็นของศึกษานิเทศก 

                    ผูวิจัยไดสอบถามศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลแตละภาค     

ท่ีเชิญมาเปนคณะทํางานจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559

เม่ือวันท่ี 11-15 มกราคม 2559  ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร  จํานวน 35 คน  (ตามคําสั่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1871/2558  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558) โดยใช

แบบสอบถามปลายเปด  เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานมา

ตั้งแตปงบประมาณ 2553  ถึง 2558  พบขอมูลสรุปไดในประเด็นตอไปนี้  

                    1.3.1  สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                       1.3.1.1 โรงเรียนดีประจําตําบลหลายโรงเรียนมีผลงานดี ๆ ท่ีเกิดจากการจัดการ

เรียนรูและเปนประโยชน แตขาดการประชาสัมพันธ ไมมีโอกาสหรือเวทีในการนําผลงานไปเสนอ จึงไมเปน

ท่ีรูจัก ของสาธารณชน  

                       1.3.1.2 โรงเรียนดีประจําตําบลขาดประสบการณในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมงาน

อาชีพ  ไมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนท่ีมีลักษณะเดียวกัน  หรือโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล ทําใหมองภาพการพัฒนาไดไมชัดเจน 

                       1.3.1.3 โรงเรียนไมเปดประตูสูชุมชนหรือสังคมในพ้ืนท่ี อยูแบบชวยเหลือตนเอง   

ไมขอความชวยเหลือจากใคร ทําใหไมมีประสบการณ  

                       1.3.1.4 บุคลากรของโรงเรียนดีประจําตําบลยังตองเพ่ิมพูนความรูทักษะและ

ประสบการณอีกหลายดาน โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และดาน ICT                      

                       1.3.1.5  โรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินงานไมพรอมกันและไมเทากัน  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทยอย
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จัดสรรเปนรายปตามแผนจนครบ 8 ป (ปงบประมาณ 2553 – 2560) จึงทําใหโรงเรียนท่ีไดรับการ

สนับสนุนในแตละป มีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

                   1.3.2 การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                       1.3.2.1 ศึกษานิเทศกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีโรงเรียนดีประจําตําบลอยูในความ

ดูแลรับผิดชอบจํานวนมาก โดยเฉพาะเขตท่ีมีพ้ืนท่ีการปกครองกวางขวาง ประกอบกับมีงานท่ีตอง

รับผิดชอบหลายโครงการ จึงมีเวลาในการไปนิเทศพัฒนาไมมากเทาท่ีควร และไมท่ัวถึง สงผลตอความ

กระตือรือรนของโรงเรียน           

                       1.3.2.2 ศึกษานิเทศกทําการนิเทศโรงเรียนในลักษณะการนิเทศเพ่ือรองรับการ

ประเมินมากกวาการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูในสภาวะปกติ  บางเขตไมมีแผนการนิเทศท่ี

ชัดเจนและไมมีการติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนไมมีความม่ันใจในการดําเนินงาน 

                       1.3.2.3  การประเมินโรงเรียนตนแบบในระยะท่ี 2 ซ่ึงเปนการดําเนินงานโดยความ

รวมมือของ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  และ “บรม” (บาน โรงเรียน มัสยิด)  พบปญหาอุปสรรคเรื่อง

การนําหลักการทางศาสนาไปปฏิบัติ  เรื่องท่ีไดรับการอบรมจากพระวิทยากรหลายเรื่องมีประโยชนมาก

ในการปลูกฝงคุณลักษณะของนักเรียน  แตโรงเรียนยังนําไปปฏิบัติไดไมเต็มท่ีและไมไดผลเทาท่ีควร      

จึงทําใหเกิดการทอและไมขอรับการประเมิน  ทําใหกระบวนการในการประเมินโรงเรียนตนแบบ

หยุดชะงักไมตอเนื่อง จํานวนโรงเรียนตนแบบจึงมีนอยไมเปนไปตามเปาหมาย 

                  1.3.3  กระบวนการดาํเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                       1.3.3.1 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานมายังไมชัดเจนเปนเพียง 

การดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่อง เชน ใหเนนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสอนตามหลักสูตรปกติ  

ไมมีการกระตุนเรื่องงานอาชีพ  ควรมีคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลไดผลตามวัตถุประสงค                        

                       1.3.3.2  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะให

เกิดการสรางผลงาน  จึงไมเห็นชองทางในการประชาสัมพันธงานขององคกรตนเอง   

                       1.3.3.3  ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบาย เชน การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือการปรับเปลี่ยน 

ผูบริหารบอยครั้ง เปนเหตุใหผูปฏิบัติเกิดความสับสน  สงผลใหการปฏิบัติงานลาชาหรือไมจริงจัง  ทําให

การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไมบรรลุผลเทาท่ีควร 

                       1.3.3.4  การเผยแพรความรูหรือแนวทางการปฏิบัติโดยใชเอกสารหรือขอมูลออนไลน  

บุคลากรของโรงเรียน หรือผูรับสารไมไดทําความเขาใจเรื่องใหแนชัดเทาท่ีควร  ไมทราบวาเปนสาระหรือ

ขอมูลท่ีสําคัญอยางไร จึงไมคอยใหความสนใจศึกษา ทําใหเกิดความสูญเปลา จึงควรสรางความสนใจ 

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรหลักทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องราวสําคัญ และ

ดําเนินการใหไดผลตรงตามเปาหมายท่ีตองการ                                                                      
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                    ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกโดยสรุปพบวา  เรื่องท่ีตองดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือ

เพ่ิมเติมในสวนท่ียังบกพรอง ปรากฏเปนขอมูล 3  ดาน ไดแก ดานสภาพความพรอมของโรงเรียนดี

ประจําตําบลท่ีขาดโอกาสในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการสงเสริมงานอาชีพ  ดานการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศึกษานิเทศก

ดําเนินการนิเทศไดไมท่ัวถึงและมีขอจํากัดในการประเมินโรงเรียนตนแบบ  ทําใหมีจํานวนโรงเรียน

ตนแบบนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด  สวนดานกระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและ

เรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลไมชัดเจน 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปลี่ยนผูบริหารและนโยบายทําใหผูปฏิบัติเกิดความสับสน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะจากสวนกลางใหเกิดการสรางผลงาน    

                    ปญหาความตองการจําเปนท้ังดานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียัง

ไมเปนไปตามเปาหมายในดานการใชงบประมาณและการบริหารจัดการ  ดานผลการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนใหเปนโรงเรียนตนแบบยังมีจํานวนนอย  ดานบุคลากรและการจัดการเรียนรูยังมีปญหาและ

ขอจํากัดท้ังเรื่องตัวครูและสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนรู รวมท้ังขอสังเกตท่ีเปนปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของศึกษานิเทศก ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นความตองการจําเปนท่ีตองมีการพัฒนา

รูปแบบการนิเทศ เพ่ือสงผลใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ไดมากยิ่งข้ึน  ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาประมวลและกําหนดเปนปญหาการวิจัย (Statement 

of the Problem)  นั่นคือ โรงเรียนรอยละ 40.06 (จากขอมูลในขอ 1.2 ) ยังพัฒนาตนเองไดไมถึง

เกณฑการประเมินโรงเรียนตนแบบ  จึงทําใหจํานวนโรงเรียนตนแบบมีนอยไมเปนไปตามเปาหมาย 

โรงเรียนไมมุงเนนการสอนหรือสงเสริมงานดานอาชีพและไมไดรับการกระตุนเรื่องงานอาชีพใหเปนไปตาม   

วัตถุประสงคของการตั้งโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จึงไดแสวงหาแนวทางในการนิเทศเพ่ือพัฒนา

โรงเรียนดีประจําตําบลใหมีคุณภาพตามท่ีประสงค            

                         2. การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development) หรือ การพัฒนา1 

(Development : D1)  ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559                                                                                                                

               ข้ันนี้ผูวิจัยไดพิจารณาในลักษณะควบคูกันไป ท้ังในข้ันการออกแบบ (Design)  และข้ัน  

การพัฒนา (Development)  ดวยการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ในดานการบริหารจัดการและ     

การนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาหลายทาน ไดแก กระบวนการบริหารงาน“POLCA” ของ แอลเลน     

(Allen,1975 : 14 - 15)  กระบวนการนิเทศของแฮริส  (Harris, 1975 : 14 - 15)  และรูปแบบการนิเทศ 

“PIDRE” ของ สงัด อุทรานันท (2530 : 84 - 88)  แลวนํามาวิเคราะหโดยใชตารางการวิเคราะห ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.1   การวิเคราะหกระบวนการบริหารงาน กระบวนการนิเทศ และรูปแบบการนิเทศ  

กระบวนการบริหารงาน     

ของ แอลเลน (Allen,1975) 

“POLCA” 

กระบวนการนิเทศ 

ของ แฮริส (Harris, 1975) 

รูปแบบการนิเทศ 

ของ สงัด อุทรานันท (2530) 

“PIDRE” 

1. กระบวนการวางแผน 

    P (Planning Process)   

1. ประเมินสภาพการทํางาน    

   (Assessing) 

1. วางแผนการนิเทศ 

   P (Planning) 

2. กระบวนการจัดสายงาน 

   O (Organizing Process) 

2. จัดลําดับความสําคัญของงาน  

   (Prioritizing) 

2. ใหความรูความเขาใจ 

   ในการทํางาน I (Informing) 

3. กระบวนการนํา 

   L (Leading Process) 

3. ออกแบบวิธีการทํางาน 

   (Designing) 

3. ลงมือปฏิบัติงาน 

   D (Doing) 

4. กระบวนการควบคุม 

   C (Controlling Process) 

4. จัดสรรทรัพยากร  

   (Allocating Resources) 

4. สรางเสริมกําลังใจ     

   R (Reinforcing) 

5. กระบวนการประเมินผล 

   A (Assessing Process)    

5. ประสานงาน 

   (Coordinating) 

5. ประเมินการนิเทศ      

   E (Evaluating) 

  6. นําการทํางาน  

   (Directing) 

 

     
            การบริหารงานและการนิเทศการศึกษา มีรูปแบบการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกัน

กลาวคือ ท้ังในหลักการบริหารงานแบบ  POLCA  ของแอลเลน  หลักการนิเทศของแฮริส และรูปแบบ

การนิเทศของสงัด อุทรานันท  เม่ือสังเคราะหภาพรวมของท้ัง 3 หลักการแลวประกอบไปดวยภาระงาน

ตอไปนี้ 

            1.  การสํารวจตรวจสอบและประเมินสภาพการทํางาน  โดยศึกษาขอมูล ประชุมปรึกษาหารือ  

เพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหาความตองการจําเปน แลวนํามาวางแผนการดําเนินงาน โดยจัดลําดับความสําคัญ

ของงาน กําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย  ข้ันตอนการทํางาน วิธีพัฒนางาน รวมท้ังผลงานท่ีจะเกิดข้ึน 

            2.  การออกแบบวิธีทํางาน เปนกระบวนการวางแผนกําหนดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ และ

จัดสายงานหรือโครงสรางขององคกรเพ่ือการดําเนินงาน  กําหนดภารกิจและบทบาทหนาท่ี  กําหนด 

เกณฑการทํางาน รวมท้ังการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

            3.  การใหความรูและทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน  โดยชี้แจงใหทราบกระบวนการทํางาน  

วิธีการท่ีทําใหงานออกมามีคุณภาพ  
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            4.  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนและวิธีทํางานท่ีออกแบบไว โดยอาศัยความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน  ใชกระบวนการนําทําใหเกิดงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งบุคลากร  การกระตุน

ใหเกิดการทํางาน  การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนํา การตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

และปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค  รวมท้ังการสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน   

            5. การประสานงาน  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ เปนการสื่อสารสัมพันธกับบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดความเขาใจตรงกัน  ดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบรื่น  สรางความ 

สัมพันธและความพรอมเพรียง  เพ่ือปรับการทํางาน ในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

            6.  การควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล เปนการติดตามควบคุมงาน โดยการมอบหมาย 

งาน  การติดตามชวยเหลือแกไขปรับปรุงใหงานบรรลุวัตถุประสงค  รวมถึงการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน โดยการวัดและประเมินผลงาน 

 ผูวิจัยไดนําผลการสังเคราะหหลักการและกระบวนการดังกลาวขางตน ซ่ึงมีท้ังรูปแบบกระบวนการ 

นิเทศและกระบวนการบริหารงาน  มาบูรณาการกับขอมูลที่ไดจากขั้นการวิเคราะห (Analysis) หรือ 

การวิจัย1 (Research1)  แลวจัดทําเปนกรอบขอมูลในการออกแบบพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการข้ึน โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจตรวจสอบ (Scan) หาความตองการจําเปน  การวางแผนกําหนด

วิธีดําเนินการ (Set Innovation/Strategies)  การศึกษามาตรฐานคุณภาพ (Standards) ของโรงเรียนดี

ประจําตําบล  การดําเนินงานตามแผนหรือวิธีการท่ีกําหนดไว (Start to Implement)  มีการสนับสนุน

ปจจัยในการดําเนินงาน (Support)  สรุปผลการดําเนินงาน (Summarize) มีการเผยแพรผลงานเพ่ือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and Cheer up) และการคงสภาพการปฏิบัติงานใหตอเนื่องและยั่งยืน  

(Sustainability)  โดยกําหนดเปนรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการ 

โรงเรียนดีประจําตําบล  และใชอักษรตัวแรกของกระบวนการท้ัง 8 ข้ันตอนมาเปนชื่อรูปแบบ  ใหชื่อวา 

“8S’s Supervisory Model”  ไดมีการยกรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบ  ดังนี้    

     2.1 การยกรางรูปแบบ “8S’s Supervisory Model”  

          รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน ไดแก   

          2.1.1 Scan : การตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหา  เปนการตรวจสอบจากผล      

การประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช SWOT Analysis  และตรวจสอบจาก

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงจะเปนกรอบทิศทางท่ีชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย     

                    2.1.2 Set Innovation/Strategies : การกําหนดกลยุทธ  เปนการออกแบบการ

ดําเนินงาน ดวยแนวคิดและวิธีการท่ีแยบคาย เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบลบรรลุเปาหมาย โดยใชกลยุทธ 5 กลยุทธ ไดแก 
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                        2.1.2.1  การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

                        2.1.2.2  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 

                        2.1.2.3  การพิชิตความสําเร็จ นิเทศใหเกิดผลงาน 

                        2.1.2.4  การประสานงานโดยใชเครือขายสังคม (Social Network) 

                        2.1.2.5  การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 

                   2.1.3  Standards : การศึกษามาตรฐานโรงเรียนดีประจําตําบล  เปนการทําความ

เขาใจในมาตรฐานซ่ึงใชเปนเกณฑสําหรับรับรองคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  รวมท้ังรายการตัวชี้วัด    

ความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนในระยะท่ี 3 (ปงบประมาณ 2558 - 2560)  

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด รวม 15 ตัวชี้วัด   

                    2.1.4  Start to Implement : การเริ่มตนนํากลยุทธสูการปฏิบัติ   เปนข้ันตอนการ

นํากลยุทธท้ัง 5 กลยุทธสูการปฏิบัติ ตามระยะเวลาและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด    

                   2.1.5  Support : การสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบล  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมุงพัฒนา

โรงเรียนในดานกายภาพและการจัดการเรียนรู   โดยจัดสรรใหท้ังโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ     

                   2.1.6  Summarize : การประเมินผล สรุปและรายงาน  การขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีการติดตามประเมินผลตามกลยุทธการดําเนินงาน และสรุปผลเพ่ือใช

รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู     

                   2.1.7  Share and Cheer up : การแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองชมเชย เปนการ

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหกับบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล       

ท้ังบุคคลภายในองคกรและบุคคลภายนอก มีการยกยองชมเชยและเชิดชูผลการดําเนินงานใหเปนขวัญ

กําลังใจแกทุกฝาย    

                  2.1.8 Sustainability : การพัฒนาสูความย่ังยืน เปนการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนดี

ประจําตําบลใหมีคุณภาพโดยยกระดับเปนโรงเรียนตนแบบ และการรักษาสภาพการเปนตนแบบท่ียั่งยืน

ดวยวิธีการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  

                    กระบวนการดําเนินงานท้ัง 8 ข้ันตอน  เปนท้ังรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศ

และการบริหารจัดการโครงการ  เนื่องจากภาระงานหรือข้ันตอนของรูปแบบกระบวนการนิเทศ และ

กระบวนการบริหารงาน มีความสอดคลองสัมพันธกัน ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการ

สํารวจตรวจสอบหาความตองการจําเปน การวางแผน การออกแบบการปฏิบัติงาน  การใหความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติ  การประสานงาน จนถึงการกํากับติดตามประเมินผล  และการ

ใหขวัญกําลังใจ 
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                เพ่ือใหรางรูปแบบ “8S’s Supervisory Model”  สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงไดนํารูปแบบเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน  ไดแก 

1. ดร.อรทัย  มูลคํา อดีตท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูดูแลรับผิดชอบบริการจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

ระยะท่ี 1 และ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประกอบ มณีโรจน   อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ                                             

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

3. นางสายสมร  ยุวนิมิ อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส  

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

4. นายกิตติ  กสิณธารา อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นครปฐม 

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

5. ดร.ขนิษฐ  สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1  

คณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

6. ดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนสุนันทา  อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผล

การศึกษา อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

7. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช      

 

อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

                 ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดไดพิจารณา วิพากษ และตรวจสอบรางรูปแบบ ในดานความถูกตอง

ของเนื้อหาสาระ ความเปนไปได ความเหมาะสมในการใชกับงานนิเทศการศึกษาและความเปนประโยชน

คุมคา รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบเพ่ือนําไปใชในการนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนดี

ประจําตําบล ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนรูปแบบมีความเปนไปไดและ

สามารถนําใชไดจริง  
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              2.2 การพัฒนารูปแบบ “8S’s Supervisory Model”                   

                    หลังจากผูเชีย่วชาญไดพิจารณาแลว  ผูวิจยัไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรางรูปแบบ 

ในเรื่องตอไปนี้ 

                    2.2.1  ดานการเรียงลําดับข้ันตอนโดยสลับในข้ันตอนท่ี 2“Set Innovation/Strategies” 

กับ ข้ันตอนท่ี 3 Standards  เพ่ือใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยง 

                    2.2.2  ปรับชื่อภาษาอังกฤษ  ใน 3 ข้ันตอน ไดแก 

                        ข้ันตอนท่ี 3 (ใหม) จาก “Set Innovation/Strategies”  เปน  “Set Strategies”   

                          ข้ันตอนท่ี 7  จาก “Share and Cheer up”  เปน “Share and Admiring”   

                         ข้ันตอนท่ี 8  จาก “Sustainability”  เปน “Sustainable Development”   

                    2.2.3  ปรับชื่อภาษาไทย  ใน 5 ข้ันตอน ไดแก 

                         ข้ันตอนท่ี 3 (ใหม)  จาก “การกําหนดกลยุทธ”  เปน “กําหนดกลยุทธการทํางาน” 

                         ข้ันตอนท่ี 4  จาก “การเริ่มตนนํากลยุทธสูการปฏิบัติ”  เปน “ปฏิบัติตาม

กระบวนการท่ีวางไว”  

                         ข้ันตอนท่ี 6  จาก “การประเมินผล สรุปและรายงาน” เปน“สรุปรวมผลงานท่ีทําได” 

                         ข้ันตอนท่ี 7  จาก “การแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองชมเชย” เปน “แลกเปลี่ยน

เรียนรูเชิดชูกําลังใจ” 

                         ข้ันตอนท่ี 8  จาก “การพัฒนาสูความยั่งยืน”  เปน “พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน” 

                         นอกจากนี้ไดมีการปรับคําอธิบายรายละเอียดของแตละข้ันตอน ใหเกิดความชัดเจน 

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวปฏิบัติและสื่อความหมายไดตรงกัน  การเรียงลําดับข้ันตอน การใชชื่อ

ข้ันตอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใน “8S’s Supervisory Model” ปรับไดเปนดังนี้   

              

              

           

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Scan  : ตรวจสภาพปจจุบันและปญหา 

Standards  :   ศึกษาขอมูลมาตรฐาน 

Set Strategies :   กําหนดกลยุทธการทํางาน 

Start to Implement  :   ปฏิบัตติามกระบวนการท่ีวางไว 

Support  :   สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน 

Summarize  : สรุปรวมผลงานท่ีทําได 

Share and Admiring  :   แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ 

Sustainable Development  :   พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน 
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           การดําเนินงานของ “8S’s Supervisory Model” มีระยะเวลา และผูดําเนินการดังนี้ 

           ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาดําเนินการ และผูดําเนนิการของ “8S’s Supervisory Model” 

           

           3.  การปฏิบัติการ (Implement) หรือการวิจัย2 (Research : R2)  ดําเนินการในระหวาง

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 

                ข้ันตอนนี้เปนการนํารูปแบบการนิเทศ “8S’s Supervisory Model”  สูการปฏิบัติ         

โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

               3.1 Scan : ตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหา 

             ผูวิจัยไดตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหาใน 2 ลักษณะ ไดแก  ตรวจสอบจากผล

การประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  และตรวจสอบจากนโยบายของหนวยงาน  

ตนสังกัด  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

8S ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนินการ 

Scan   กรกฎาคม 2558 –  
มกราคม 2559 

ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. 
คณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ  
และผูทรงคุณวฒุินอกราชการ 

Standards     กรกฎาคม -  ตุลาคม 2558  ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. 

Set Strategies    มกราคม – กุมภาพันธ 2559 ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ.   
และคณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ 

Start to 
Implement     

มกราคม – สิงหาคม 2559 ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ   
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนดปีระจาํตําบล 220 เขต 

Support    ตุลาคม 2558 –  
สิงหาคม 2559 

ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. 

Summarize   สิงหาคม  - กันยายน 2559 ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ 
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนดีประจาํตําบล 220 เขต 

Share and 
Admiring    

สิงหาคม – กันยายน 2559  ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ 
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนดีประจาํตําบล 220 เขต 

Sustainable 
Development   

ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. คณะศึกษานิเทศก   
ของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ  คณะนิเทศขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตาํบล 220 เขต  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน 



112 
 

                   3.1.1  การตรวจสอบจากผลการประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  

                       ผูวิจัยไดนําระบบขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบลระหวางปงบประมาณ 2553 - 2557 มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

และสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)  โดยใช SWOT Analysis ผลจากการวิเคราะห

พบวา 

                       3.1.1.1  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็ง  (Strength) 

                           1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนประจําทุกป    

                           2) มีผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลชัดเจน ในชวงระยะเบื้องตนของ

โครงการ ท้ังในสวนกลางและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                  3) มีแผนการดําเนินงานโครงการชัดเจนในแตละป 

                           4) มีการประสานงานดวยการประชุมชี้แจงการดําเนินงานเปนระยะ ๆ  

                           5) มีการสื่อสารโดยใชเครือขายสังคม (Social Network) ท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ  

                           6) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลในความดูแลรับผิดชอบ มี

งบประมาณ ในการนิเทศ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

                           7) โรงเรียนในโครงการมีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนท้ังดานกายภาพ และ

การจัดกระบวนการเรียนรู 

                        3.1.1.2  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดออน  (Weakness) 

                           1) โรงเรียนแตละรุนหรือแตละป ไดรับงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอมไมเทากัน สงผลใหการพัฒนาไมบรรลุเปาหมาย 

                           2) การบริหารจัดการงบประมาณในระดับภูมิภาคบางแหงท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และโรงเรียน ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณท่ีไมตรงกับ

วัตถุประสงคของโครงการ  

                           3) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนขาดความเขาใจท่ีชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถสรางผลิตภัณฑนําไปสูอาชีพ 

                           4)  ความมุงม่ันทุมเทของผูบริหารโรงเรียนหลายแหงมีไมมากเทาท่ีควร ในการท่ี

จะมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดานอาชีพ 

                           5)  การนิเทศภายในโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพพอเพียง ในขณะท่ีการนิเทศจาก

ภายนอกก็ยังไมสามารถสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนไดเต็มท่ี          

                            6)  ผูรับผิดชอบโครงการในสวนกลาง  มีการปรับเปลี่ยนบุคคลตามกําหนดเวลา

ในแตละป  เนื่องจากเปนบุคลากรชวยปฏิบัติราชการจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือครบเวลาตามคําสั่ง  

ตองกลับเขตพ้ืนท่ี หรือทําบันทึกขอชวยปฏิบัติงานตอ การบริหารจัดการโครงการในระยะท่ี 2 จึงมี

ขอจํากัดในบางเรื่อง 
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              3.1.1.3  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาส  (Opportunity)         

                 1)  การพัฒนาโรงเรียนในโครงการไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอกเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการพัฒนาระยะท่ี 2 (ป 2555 - 2557)  เปนความรวมมือกันของ “บวร” และ 

“บรม” ไดแก ชุมชน วัด หรือมัสยิด และโรงเรียน  องคกรศาสนาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร

ของโรงเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยพระสงฆรวมใหการอบรมและเปนวิทยากร  ชวยใหโรงเรียน

เห็นแนวทางในการพัฒนาผูเรียน  เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรม  และมีวินัยในตนเอง  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยูรวมกันในครอบครัวและสังคม  นอกจากนี้พระสงฆและผูนําชุมชนยังได

รวมเปนผูนิเทศและเปนกรรมการประเมินโรงเรียนตนแบบในพ้ืนท่ีท่ีวัดรวมรับผิดชอบอีกดวย 

                 2)  หนวยงานภายนอกใหการดูแลตรวจตราเรื่องการใชงบประมาณของโครงการ

โดยภาพรวม ไดแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง  มีการสุมตรวจสอบการใช

งบประมาณในการดําเนินโครงการระยะตนใหตรงกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ตามแผน

ของบประมาณ  ซ่ึงชวยใหการบริหารจัดการโครงการดานงบประมาณ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 

             3.1.1.4  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนขอจํากัด (Threat)  

                 1)  การปรับโครงสรางองคกรทางการศึกษาและการปรับเปลี่ยนผูนําองคกรในทุกระดับ 

ตั้งแตผูนํารัฐบาลจนถึงผูนําสถานศึกษามีผลเชื่อมโยงไปถึงนโยบาย และวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                    

                           2)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับสูงท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งมีผลกระทบตอหนวยงาน 

ภาคปฏิบัติ ทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย   

                    จากผลการประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลดังกลาว พบวาการ

ดําเนินงานโครงการมีจุดแข็งท้ังดานปจจัย (งบประมาณและบุคลากรผูดูแลรับผิดชอบ) ดานกระบวนการ 

(การวางแผน ประสานงาน การสื่อสารฯลฯ)  ไดรับโอกาสในการชวยเหลือ ใหความรวมมือจากองคกร

ภายนอก  ในขณะเดียวกันก็มีจุดออนและขอจํากัด  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีจําเปนตองหาทางปรับปรุงแกไข            

                    3.1.2  การตรวจสอบจากนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

                        การวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหบรรลุผล ไมเพียงแต  

ใชขอมูลจากการตรวจสอบสภาพปจจุบันปญหาหรือสภาวะแวดลอมเทานั้น  แตตองคํานึงถึงนโยบาย

ของหนวยงานตนสังกัด  ไดแกนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันเปนกรอบทิศทางท่ีจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายไดอยางดีดังนี้  

                       3.1.2.1  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)  ไดแถลง

นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 

ออนไลน)  ท่ีมุงเนนใหการปฏิบัติงานในองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว มีประเด็นสาํคญั

ของนโยบายท่ีโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเก่ียวของ ควรตระหนักรู ตรวจสอบ และปฏิบัติ 2 ประเด็น 

ไดแก 
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                           1)  ดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ ถาเปนงานท่ีริเริ่มใหม ผูรับผิดชอบงานตอง  

เขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน  มองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจน  

สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง และงานท่ีตองดําเนินการกอนหลัง เพ่ือใหบรรลุ 

ผลสําเร็จ  และมีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาใหชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะห

จะชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากข้ึน  ในกรณีท่ีเปนการปรับปรุงแผนงานหรือโครงการเดิม  

ท่ีไมสัมฤทธิ์ผล  ใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไข

ปญหาท่ีหลากหลายซ่ึงบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

                          2) การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายและเกิดประโยชนแกประชาชน การคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานในทุกระดับ  ตองเปนผูท่ีมีความรูเหมาะสม 

เพ่ือใหไดผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ  

                          เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  เปนการดําเนินงานโครงการ

ท่ีมีแผนงานอยูแลวคือดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2553 แตยังไมสัมฤทธิผลตามเปาหมายของระยะเวลา   

จึงตองคนหาสาเหตุของปญหาในการดําเนินงานท่ีผานมา  แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา

อยางหลากหลาย  รวมท้ังการจัดโครงการประชุมสัมมนา ซ่ึงตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผลตามนโยบายดังกลาว   

                       3.1.2.2  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2559 

                           จากยุทธศาสตรในการดําเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ 2559  ยุทธศาสตรท่ี 2 กลยุทธการเพ่ิมโอกาสเขาถึงการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ขอ 1.1 - 1.2  มุงเนนใหสนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความตองการจําเปน

ของผูเรียน ชุมชนและบริบทของพ้ืนท่ี ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนท่ีมีรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและมุงสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทยใหครอบคลุม

ทุกตําบล และสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ  ท้ังท่ีจัดเองและสรางความรวมมือกับ 

หนวยงานอ่ืน เพ่ือเปนการสงเสริมการมีงานทําและเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558ก : 5 - 6) และไดกําหนดแผนการดําเนินงานสําคัญ

ของปงบประมาณ 2559  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานอาชีพไวในขอ 4) คือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการมีงานทํา เพ่ือใหนักเรียนมืออาชีพ (Career) ในแตละชวงชั้น (สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ, 

2558 : ออนไลน)       

                การตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหาจากผลการประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบลโดยใช SWOT Analysis  และการตรวจสอบจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว  ชวยใหทราบขอมูลสําคัญท่ีเปนประโยชนตอการ

วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดีประตําบลใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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                3.2 Standards : ศึกษาขอมูลมาตรฐาน 

           ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ระยะท่ี 3 ซ่ึงมี

เปาหมายการพัฒนาในลักษณะมาตรฐาน 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด  ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนด มาตรฐานท้ัง 3 มาตรฐานประกอบดวย 

ตัวชี้วัดตอไปนี้   

                   3.2.1 มาตรฐานดานปจจัย  จํานวน  5  ตัวชี้วัด  ไดแก 

         3.2.1.1  บุคลากรมีคุณภาพ 

                        3.2.1.2  แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถ

นําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

         3.2.1.3  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.2.1.4  วัสดุ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอ และมีคุณภาพ 

         3.2.1.5  อาคาร สถานท่ี เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 

         3.2.2  มาตรฐานดานกระบวนการ  จํานวน  5 ตัวชี้วัด  ไดแก 

               3.2.2.1  กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  

               3.2.2.2  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

               3.2.2.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

               3.2.2.4  กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ    

               3.2.2.5  กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

                   3.2.3  มาตรฐานดานผลผลิต  จํานวน 5 ตวัชี้วัด  ไดแก 

               3.2.3.1  โรงเรียนคุณภาพ 

               3.2.3.2  โรงเรียนทํามาหากิน 

               3.2.3.3  นักเรียนเปนคนดี 

               3.2.3.4  นักเรียนเปนคนเกง 

               3.2.3.5  นักเรียนเปนคนมีความสุข 

               3.3  Set Strategies : กําหนดกลยุทธการทํางาน     

           หลังจากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอก

ของโครงการและการศึกษานโยบายแลว ผูวิจัยไดนําจุดแข็ง - จุดออน โอกาส - ขอจํากัด มาเชื่อมโยง

บูรณาการกับมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในระยะท่ี 3  ปงบประมาณ 2558 - 2560  จากนั้นจึง

ประชุมกับคณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด

เปนกลยุทธการดําเนินงาน 5 กลยุทธ ดังนี้ 
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               แผนภูมิท่ี 3.3  กลยุทธการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตาํบล 

               3.4 Start to Implement : ปฏิบัติตามกระบวนการท่ีวางไว 

                   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลข้ันตอนนี้  เปนการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ 

โดยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลดวยกระบวนการตอนี้ 

         3.4.1 การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จัดทําในรูปแบบเอกสาร 2 เรื่อง   

             3.4.1.1  เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีข้ันตอนการจัดทําดังนี้ 

                 1)  การยกรางตนฉบับ   จัดทําข้ึนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาคจํานวน 35 คน   เม่ือวันท่ี  

11-15 มกราคม 2559  ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร  รวมกันจัดทําแนวทางการดําเนินงาน 

โดยมีเนื้อหาสาระ 4 เรื่อง ประกอบดวย 

                     (1)  แนวทางการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล พรอมเครื่องมือการนิเทศ

ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559 - 2560                                                               

                     (2)  มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแบบประเมินโรงเรียนดีประจํา

ตําบล สําหรับโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ียังไมไดรับการประเมิน                                                                           

                     (3)  มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน และแบบประเมินความ

ยั่งยืน สําหรับโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล          

                    (4) แนวทางการนิเทศเพ่ือใหเกิดผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  

ดานอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  พรอมท้ังแบบประเมินผลงานและเกณฑการประเมิน 

รวบรวมสาระ จัดทําเปนเอกสารฉบับรางนําไปทดลองใชในการประชุมศึกษานิเทศกกลุมยอยเพ่ือปรับปรุง 

แกไขใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน  
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                           2) การสรางเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบเอกสาร  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดย

กําหนดรายการพิจารณาในแบบสอบถาม 5 ดาน ไดแก 1) เนื้อหาสาระมีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม 

และสื่อความหมาย  2) เครื่องมือนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล มีความชัดเจน   

ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกัน  3) มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล     

มีคําอธิบายรายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจน  4) แบบประเมิน

โรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีความชัดเจน และสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน     

และ 5) แนวทางการประเมินผลงาน  “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีความชัดเจน และนําไป

ปฏิบัติไดจริง  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 18 ขอ (เครื่องมือ

ระบุไวในภาคผนวก ก  หนา 255 – 256) 

                           ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับนี้ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ วิจัยและวัดผล 

จํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน  ผศ.ดร.กานดา  นาคะเวช  และ ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณา

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับ

วัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมินผลงาน       

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ (Index of Item - Objective Congruence : IOC)  โดยนําขอท่ีมีคา 

IOC มากกวา 0.50 ข้ึนไปมาใช   

                3) การทดลองใชและการหาคุณภาพเอกสาร  ผูวิจัยไดรวบรวมสาระจัดทําเปน

เอกสารฉบับรางนําไปทดลองใช ในการประชุมผูแทนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบล ระยะท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 – 19 กุมภาพันธ  2559  ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ  ผูเขา

ประชุมเปนศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ 220 เขต   

เขตละ 1 คน และศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.)  

10 คน รวมท้ังหมด 230 คน หลังจากผูเขาประชุมไดรวมกันพิจารณารางเอกสารท้ัง 4 เรื่อง และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันแลว  ผูวิจัยไดใหคณะศึกษานิเทศกตอบแบบสอบถามจํานวน 85 คน  ประกอบดวย

ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 80 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจงจาก 5 ภูมิภาค ภาคละ 16 คน 

และศึกษานิเทศกของ ศนฐ. 5 คน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา

สาระของเอกสารดังกลาว                                 

                            ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแลวพบวาความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบ 

ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระของเอกสาร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X� = 4.26 )   

และวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของ 

ครอนบัค (Cronbach Alpha – Coefficient  Reliability)  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามฉบับนี้ 

เทากับ .9880  (คา IOC, ผลการวิเคราะหขอมูลและคาความเชื่อม่ัน ระบุไวในภาคผนวก ก หนา 257 -265) 

                            จากผลการวิเคราะหขอมูล มีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ

ของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน    

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ดังนี้ 
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                               (1)  รายละเอียดตอนท่ี 2 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ปงบประมาณ 2559   ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   เรื่องพันธกิจ   

การดําเนินงานระดับสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน  ซ่ึงมีอยู 4 ขอ ยังไมครอบคลุม  

ควรเพ่ิมพันธกิจเรื่องการจัดทําคูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ใหสอดคลองกับภาระงานของโรงเรียนดี

ประจําตําบลท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว 

                               (2) เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ท้ังฉบับ

สําหรับบุคลากรของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในคําชี้แจงไมมีการระบุวัตถุประสงค 

จึงควรเพ่ิมใหชัดเจน 

                               (3) แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในขอ 2.2 

โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนท่ียอมรับ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวาเดิมหรือสูงกวา

คาเฉลี่ยของระดับประเทศ (2 ปยอนหลัง)  ควรเพ่ิมเปน 3 ปยอนหลัง  และขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี, 

2.4  นักเรียนเปนคนเกง  และ 2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  ไดระบุใหศึกษาผลเพียง 1 ป ควรเพ่ิม

เปน 2 ป เพ่ือใหเห็นขอมูลยืนยันการเพ่ิมหรือลดของผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนข้ึน 

                               (4)  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําปการศึกษา 2559 คําชี้แจง

ซ่ึงมี 4 ขอใหญควรเพ่ิมขอความเก่ียวกับผูใชแบบประเมินฉบับนี้ใหชัดเจนวาเปนใครบาง 

                               (5)  เกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล  มาตรฐานดานผูเรียน  

ขอ 1 “นักเรียนเปนคนเกง” มีรายการประเมิน 9 ขอ และกําหนดเกณฑการผานเปน 6 ขอ ใน 9 ขอ 

นอยเกินไป เพราะเปนมาตรฐานนักเรียนเปนคนเกง  ควรเพ่ิมเกณฑใหเขมมากข้ึน                  

                               (6)  เกณฑการประเมินและแบบประเมินความยั่งยืนมาตรฐานดานการมีสวนรวม

ของชุมชน  ตัวชี้วัดท่ี 2  ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ  ควรเพ่ิมเรื่องการพัฒนาดานวิชาการ

และวิชาชีพ 

                               (7)  เกณฑการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ในขอ 3 

คุณคาของผลิตภัณฑ /อาชีพ  ซ่ึงมีตั้งแตคุณภาพของผลิตภัณฑ  การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุใน

ทองถ่ิน  การเรียนรูรวมกัน  การนําไปใช และการยอมรับ  ยังขาดงานสําคัญท่ีเปนเปาหมายของ

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล คือ การสรางงานสรางอาชีพ  จึงควรเติมใหครบ 

                               (8) การพิมพคําผิด หรือพิมพตก ฉีกคํา  ทําใหความหมายผิดไป จึงควร

ตรวจสอบแกไขใหถูกตอง   

                 3)  การปรับปรุงพัฒนาเอกสาร   จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดนํา

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงเอกสาร โดยแกไขใหเกิดความถูกตองชัดเจนเหมาะสมเปนท่ีเขาใจ

ตรงกัน และพรอมใชเปนแนวทางในการนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนดังนี้    

                               (1) แกไขขอมูลตอนท่ี 2 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ปงบประมาณ 2559   ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  เรื่องพันธกิจ 

การดําเนินงานระดับสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน  โดยเพ่ิมขอความแทรกเปน
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ขอ 4 จาก 5 ขอ  ดังนี้  4) “จัดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับ

โรงเรียน โดยกําหนดแผนและปฏิทินการนิเทศท่ีมีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดให  และอาจ

เพ่ิมเติมตามความจําเปนของโรงเรียน โดยใหสอดคลองครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล”  

(เอกสารหนา 20) 

                                (2)  เพ่ิมเติมวัตถุประสงคในคําชี้แจง ของเครื่องมือนิเทศติดตามการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบล ท้ังฉบับสําหรับบุคลากรของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ดังนี้   

                                     แบบนิเทศติดตามชุดท่ี 1 สําหรับ สพฐ. “แบบนิเทศ ติดตามฉบับนี้       

มีวัตถุประสงคเพ่ือ นิเทศติดตามผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 

2559”  (เอกสารหนา 22) 

                                     แบบนิเทศติดตามชุดท่ี 2 สําหรับ สพป./สพม. “แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ  2559 -2560”  

(เอกสารหนา 24) 

                               (3)  เพ่ิมเวลาและชองตารางการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ในแบบนิเทศติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอ 2.2 เปน 3 ปยอนหลัง  (เอกสารหนา 27)  

และเพ่ิมเวลาและชองตารางการศึกษาพฤติกรรมนักเรียน ขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี   2.4 นักเรียนเปน

คนเกง และ 2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  เปน 2 ปยอนหลัง  (เอกสารหนา 29 -31) 

                               (4) แกขอความในคําชี้แจงของแบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจํา   

ปการศึกษา 2559   โดยเพ่ิมเปน “ขอ 5 แบบประเมินฉบับนี้ สําหรับใหสถานศึกษาประเมิน

ตนเอง และคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด”  (เอกสารหนา 52)  

                               (5)  แกไขขอความในเกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล   

มาตรฐานดานผูเรียน  ขอ 1 นักเรียนเปนคนเกง  ชองเกณฑการประเมิน ดังนี้ “โรงเรียนท่ีเปดสอนระดับ 

ปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ผาน 8 ใน 9 ขอ” (เอกสารหนา 71)  

                               (6)  เพ่ิมขอความในเกณฑการประเมินและแบบประเมินความยั่งยืนมาตรฐาน

ดานการมีสวนรวมของชุมชน  ตัวชี้วัดท่ี 2 ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ  เปนขอ 5 “5. มีการ

พัฒนาการตอยอดดานวิชาการหรือวิชาชีพ”  (เอกสารหนา  81 และ 92)   

                               (7)  เพ่ิมเกณฑการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  ใน

ขอ 3 คุณคาของผลิตภัณฑ /อาชีพ   “ขอ 3.6  การสรางงานสรางอาชีพ”  (เอกสารหนา 103)      

                               (8)  แกไขคําท่ีพิมพผิด  พิมพตก และพิมพฉีกคํา ในหนา  10, 16,  42, และ   

หนา 81 

                     จากนั้นไดตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารอีกครั้ง และจัดพิมพ จํานวน 

7,000 เลม  ใชในการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระยะท่ี 2  
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(วันท่ี 16 - 17 และ 18 – 19 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ )   และเผยแพรไปยัง

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน   รวมท้ังเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  

            3.4.1.2  พัฒนา“เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจํา

ตําบล”   เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล จัดทําข้ึนเพ่ือเตรียม 

การสงเสริมงานดานอาชีพของโรงเรียน  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

                           1)  จัดประชุมบรรณาธิการกิจตนฉบับท่ียกรางไวแลวเม่ือปลายปงบประมาณ 2558  

การประชุมจัดข้ึนในวันท่ี 10 – 14 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมบียอนด สวีท กรุงเทพฯ  ผูเขาประชุม

ประกอบดวยศึกษานิเทศก ครู และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 18 คน ไดรางตนฉบับท่ีคอนขางสมบูรณ  

พิมพอัดสําเนาจํานวน 20 ชุด 

                           2)  การสรางเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพเอกสาร  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ

จํานวน 2 ฉบับ   

                               ฉบับท่ี 1 “แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงาน

ทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” โดยกําหนดรายการพิจารณาในแบบตรวจสอบ 3 ดาน ไดแก ดาน

เนื้อหาสาระ (มีคําถาม 5 ขอ)  ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร (มีคําถาม 4 ขอ)  และดานประโยชนใน

การนําไปใช  (มีคําถาม 3 ขอ) รวมรายการคําถาม 12 ขอ  ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบ   

ใชระดับคุณภาพ 3 ระดับ (ดี พอใช ปรับปรุง)  (เครื่องมือระบุไวในภาคผนวก ก  หนา 266 – 267)     

                               ฉบับท่ี 2 “แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ในการทดลองใชเอกสารทางการ

สรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”  โดยกําหนดรายการคําถามในแบบสอบถามเปน   

3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร (มีคําถาม 17 ขอ)  ดานคุณภาพของ

เอกสาร (มีคําถาม 6 ขอ)  และดานประโยชนในการนําไปใช (มีคําถาม 2 ขอ)  รวมคําถาม 25 ขอ 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (เครื่องมือระบุไวในภาคผนวก ก หนา 271-272) 

                              จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบตรวจสอบเอกสาร และแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานการนิเทศ วิจัยและวัดผลจํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน  ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช  และ   

ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และหาคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดี

ประจําตําบล  (Index of Item - Objective Congruence : IOC)  โดยนําขอท่ีมีคา IOC มากกวา 0.50 

ข้ึนไปมาใช    

                           3) การตรวจสอบคุณภาพเอกสาร ดําเนินการดังนี้ 

                               ผูวิจัยไดนําเครื่องมือฉบับท่ี 1 “แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสารฯ”ไปใชกับ

คณะศึกษานิเทศก ในการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ระยะท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 16 - 19 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร

ดานความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดทําเอกสารและประโยชนในการนําไปใช  

ผูตรวจสอบจํานวน 20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  จาก
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ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน 10 ภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน  เหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ภาคกลางภาคตะวันออก       

ภาคตะวันตก  ภาคใตตอนบน  ภาคใตตอนลาง)  ภูมิภาคละ 2 เขต เขตละ 1 คน  (ผลการตรวจสอบ

คุณภาพ และรายชื่อผูตรวจสอบคุณภาพเอกสาร  ระบุไวในภาคผนวก ก หนา 268 - 270, 282)                            

                               จากผลการวิเคราะหในแบบตรวจสอบเอกสารพบวา โดยภาพรวม ศึกษานิเทศก

รอยละ 78.75  เห็นวาเอกสาร “แนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” มีคุณภาพ 

อยูในระดับดี  และมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ ของเอกสาร ดังนี้                             

                               (1)  ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร เก่ียวกับตารางในสวนท่ี 2 แนวทางการ

สรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา ควรเพ่ิมแนวทางการปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสูการมีงานทํา 

ใหเห็นเปนตัวอยาง เพ่ือใหโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทของตน 
                               (2)  ภาพประกอบท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑยังมีนอย ควรเพ่ิมภาพท่ีเปนผลงาน

ของนักเรียนใหมากข้ึน เพ่ือจะชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

                               (3)  เพ่ือใหครูเห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงานสราง

อาชีพมากข้ึน ควรยกตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพ่ือใหโรงเรียนสามารถ 

เลือกประยุกตใชไดตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน   

                               (4)  โรงเรียนดีประจําตําบลมีเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนดานการสรางงาน

อาชีพเพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะกาวไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน   นอกจากจะใหความรูดานการ

สงเสริมอาชีพแลว ควรจะเพ่ิมความรูประกอบเก่ียวกับกฎหมายและการคุมครองผลิตภัณฑดวย 

                               การปรับปรุงพัฒนาเอกสาร   ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของคณะศึกษานิเทศก  

ผูตรวจสอบคุณภาพเอกสารมาปรับปรุงแกไขดังนี้ 

                               (1)  จัดทําตัวอยางโครงสรางเวลาเรียน ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 -3)

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) โดยเสนอใหเห็นลักษณะอาชีพ 9 ประเภทวิชาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  (เอกสารหนา 21, 23) 

                               (2)  เพ่ิมภาพประกอบในตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ โดย

ใชภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน  (เอกสารหนา 75, 77)  และภาพประกอบตัวอยางการ

จัดการเรียนรูโดยโครงงาน  (เอกสารหนา 81) 

                               (3)  เพ่ิมตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 2 กิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรม 

พัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใชทักษะชีวิต (โยคะเพ่ือสุขภาพ)  และตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ 

(ใบไมสรางงาน)  (เอกสารหนา 82 – 83,  86 - 91) 

                               (4) เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับครูในเรื่องกฎหมายและการคุมครอง

ผลิตภัณฑ  ไดเพ่ิมเนื้อหาสาระเรื่อง การจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา  โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกับข้ันตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม   ตลอดจนวิธียื่นคําขอและเอกสารท้ังหมด  ท้ังนี้เพ่ือให

ครู /นักเรียนท่ีสรางผลิตภัณฑไดมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องดังกลาว (เอกสารหนา 101 – 104) 
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                               จากนั้นไดปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความสมบูรณข้ึนโดยตรวจสอบความสอดคลอง

เชื่อมโยงของสาระในเอกสาร และรวบรวมเปนตนฉบับท่ีสมบูรณ จัดพิมพอัดสําเนาจํานวน 40 ชุด                            

                           4)  การนําไปทดลองใช และหาคุณภาพเอกสาร  ผูวิจัยไดนําเอกสาร“ แนวทาง 

การสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” ฉบับอัดสําเนาไปทดลองใช  โดยดําเนินการดังนี้ 

                               (1)  กําหนดผูทดลองใชเอกสาร  โดยการใหศึกษานิเทศกท่ีตรวจสอบคุณภาพ

เอกสาร 20 คน ตามขอ 3)  สุมโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีของตนแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เขตละ 

2 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน และนําเอกสารไปมอบใหโรงเรียนท่ีเลือกไว  โดยมอบใหครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนนั้น ๆ โรงเรียนละ  1 คน รวม 40 คน ศึกษาเอกสาร

และนําความรูในแนวทางการจัดการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนางานดานอาชีพไปทดลองใชสอนในโรงเรียน  

แลวตอบแบบสอบถามฉบับท่ี 2 “แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารทางการ

สรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”   สงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

                               (2) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดรับคืนมา 37 ฉบับ คิดเปน

รอยละ  92.50  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ความพึงพอใจของครูในการนําเอกสารไปทดลองใชโดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X = 4.33)  และวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  โดย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha – Coefficient  

Reliability)  ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามฉบับนี้ เทากับ .9932   (ผลการวิเคราะหขอมูล และ

รายชื่อโรงเรียนท่ีท่ีทดลองใชเอกสาร ปรากฏในภาคผนวก ก หนา 271 – 281 และ 283 - 284)                  

             จากนั้นจึงจัดพิมพเผยแพรไปยังโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมท้ังหมด 

7,000 เลม  และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

                       เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีจัดทําข้ึนท้ัง  2 เรื่อง 

เปนข้ันตอนเบื้องตนท่ีชวยทําใหเห็นกระบวนการในการทํางานของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และ

ชวยใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะสําเร็จไดยอมตองอาศัยกลยุทธการ

ดําเนินงานดานอ่ืนๆ มาประกอบเพ่ือใหเกิดผลงานตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

       3.4.2 การสรางเครือขายการมีสวนรวม 

                การทํางานโดยการมีสวนรวม  เปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหกระบวนการทํางาน

มีประสิทธิภาพ และไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามวัตถุประสงค  การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลในชวง

ปงบประมาณ 2558 – 2560  จึงไดมีการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเห็น

ความกาวหนา สามารถยกระดับคุณภาพโรงเรียนไดอยางเปนรูปธรรมโดยดําเนินการใน 3 กิจกรรม คือ 

                       3.4.2.1 เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี 

ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  ตามคําสั่ง สพฐ.ท่ี 516/2559  ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559  

ประกอบดวยศึกษานิเทศกของทุกเขตการศึกษา  ที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลอยูในความรับผิดชอบ 

รวม 220 เขต  จํานวน 982 คน  เพ่ือชวยเหลือดูแลโรงเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองได 
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                       3.4.2.2 พัฒนาคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจํา

ตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  โดยการจัดประชุม 2 ระยะ ดังนี้ 

              1) ระยะท่ี 1 จัดประชุมผูแทนคณะนิเทศจากทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชี้แจงการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระยะท่ี 1 โดยใชรายละเอียดในเอกสาร“แนวทางการ 

ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ      

1 ผลิตภัณฑ” (ฉบับราง)  ทําความเขาใจใหตรงกันในสาระของเอกสารรวมท้ังขอแกไขปรับปรุง เพ่ือการ

พัฒนาใหเปนเอกสารฉบับสมบูรณ  เม่ือเสร็จการประชุมผูแทนทุกเขตนําสาระสําคัญจากการประชุมไป

ขยายผลกับคณะนิเทศในเขตพ้ืนท่ีของตน 

                           2) ระยะท่ี 2 จัดประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี 

ประจําตําบลระดับประเทศระยะท่ี 2 การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง สพฐ.ท่ี 516/2559  

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559  จํานวน 982 คน  เพ่ือใหทุกคนมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล และดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดการประชุม 2 รุน รุนละ 2 วัน  

การประชุมดังกลาวมีการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 

2559 โดยใชเอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมิน 

ผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ฉบับสมบูรณ ซ่ึงมีภาระงานดานการนิเทศการประเมินเปน

โรงเรียนตนแบบ  การประเมินความยั่งยืนและการประเมินผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  

ดานการสงเสริมงานอาชีพ“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ในโอกาสนี้ผูเขาประชุม ไดรับฟงความรู

จากวิทยากร เรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูโครงการโรงเรียนประชารัฐ” จากการประชุมท้ังสองรุน  

ชวยใหคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  

มีความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน  สามารถนําไปใชในการนิเทศพัฒนางานไดตามวัตถุประสงค ซ่ึง

สงผลตอการพัฒนาตนเองของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

                       3.4.2.3  เชิญศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒินอกราชการรวมเปนคณะนิเทศโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

              นอกจากจะใชกลยุทธในการแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศแลว  ยังไดมีการเชิญศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒินอกราชการ       

ซ่ึงเปนคลังสมองของประเทศจากทุกภูมิภาค  มาเปนคณะผูนิเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐานรวมกับศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) 

และศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในลักษณะ "พ่ีนองรวมนิเทศ” เยี่ยมชมผลงานและใหขวัญกําลังใจ

โรงเรียนในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนามากยิ่งข้ึน 

                           การสรางเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

โดยการเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล  

ระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  การพัฒนาคณะนิเทศฯ  และการเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะ
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นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล  เปนวิธีการท่ีชวยใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินงาน  และทุกฝายเขามา   

มีบทบาทในการปฏิบัติงานนิเทศมากยิ่งข้ึน  สามารถจะใหการนิเทศโรงเรียนไดอยางท่ัวถึงและตรงตาม

วัตถุประสงคตอไป 

                   3.4.3 การพิชิตความสําเร็จ นิเทศใหเกิดผลงาน 

            การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําป 2559  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชกระบวนการนิเทศ

ติดตามของหนวยงานทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

และสงเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพใหปรากฏเปนผลงาน “1 โรงเรียน         

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” การขับเคลื่อนคุณภาพดังกลาว กําหนดภาระงานและเปาหมายการนิเทศดังนี ้

           3.4.3.1  ภาระงานการนิเทศ                                                                                

                           1)  นิเทศโรงเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองจนผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ

จํานวนมากข้ึน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินโรงเรียนตนแบบใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

               2)  นิเทศโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการสรางงาน

สรางอาชีพ จนเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

               3)  นิเทศประเมินและคัดเลือกผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

ดานการสงเสริมอาชีพของโรงเรียน และจัดทํา VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรูดานการ

สงเสริมอาชีพ   

                      3.4.3.2  เปาหมายการนิเทศ ปงบประมาณ 2559                                                                    

                           1)  โรงเรียนดีประจําตําบลพัฒนาตนเองข้ึนเปนโรงเรียนตนแบบรอยละ 30 ของ

โรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมผานการประเมิน  จํานวน 785 โรงเรียน  (จากจํานวน 2,619  โรงเรียน   

ในป 2558) 

         2)  โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเปนโรงเรียนตนแบบพัฒนาสูความยั่งยืนรอยละ 50 

ของโรงเรียนตนแบบ จํานวน 1,960 โรงเรียน (จากจํานวน 3,920 โรงเรียน ในป 2558) 

                            3) โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงาน

อาชีพ จํานวน 300  โรงเรียน/เรื่อง และมีผลงานเดนจัดทํา VTR เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรู 

ดานการสงเสริมอาชีพ จํานวน 150 เรื่อง 
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             ท้ังนี้โดยมีกระบวนการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล    

4 ข้ันตอน คือการวางแผนการนิเทศ  การดําเนินการนิเทศตามกระบวนการ  การรายงานผลการนิเทศ 

และการเผยแพรผลงานการนิเทศ ซ่ึงตองดําเนินการท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา 

       3.4.4  การประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม (Social Network) 

            ความเจริญกาวหนาของสื่อเทคโนโลยีในปจจุบันชวยใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เปนไปดวยความรวดเร็วและตลอดเวลา การปฏิบัติงานในแตละหนวยงานจําเปนตองใชเครือขายทางสังคม 

(Social Network)  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอสังคม 

อยางแทจริง ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา (ศนฐ.) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศในการ 

ปฏิบัติงานข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเครือขายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ครู และเปาหมายท่ีสําคัญคือศึกษานิเทศกทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชใน

การดําเนินงานตอไปนี้ 

           3.4.4.1 การติดตอสื่อสาร ในการประสานงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลทุกข้ันตอน 

โดยผานทางเว็บไซตของโครงการ www.deetambon.esdc.go.th และ e-mail : deetambon.esdc.go.th  

ไดแก การแจงขาวความเคลื่อนไหวของงาน แจงหนังสือราชการ ขอมูลโรงเรียนดีประจําตําบล ขอมูล

ความรูทางวิชาการ  ดาวนโหลดเอกสารเผยแพรผลงานโรงเรียน ตอบแบบสอบถามขอมูลท่ีจําเปนตาง ๆ  

ทุกรายการมีความเปนปจจุบันทันเหตุการณ ซ่ึงเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง 

           3.4.4.2  การรายงานผลการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบผานเว็บไซตของ

โครงการ โดยทางโครงการออกแบบใหรายงาน เปนแบบท่ีทุกฝายสามารถศึกษาขอมูลและตรวจสอบผล

การดําเนินงานจากเว็บไซตนี้ไดตลอดเวลา ชวยใหทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  

       3.4.5  การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 

            การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559 เปนการดําเนินงาน

เชิงรุกเพ่ือใหเห็นผลการพัฒนาท่ีชัดเจน รวดเร็ว และตอเนื่องยั่งยืน  วิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหเห็นภาพ

ความสําเร็จดังกลาว คือการเผยแพรผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โรงเรียนตางๆ มีผลงาน    

ท่ีเกิดจากการรวมคิดรวมทํา รวมแรงรวมใจของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน  ผลการดําเนินงาน

ดังกลาวไดปรากฏตอสาธารณชนแลวระดับหนึ่ง  และเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหกับ

ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของ จึงไดจัดการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับ

ภูมิภาคข้ึน ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2559  โดยจัดเปน 9 จุดท่ัวประเทศ จุดละ 2 วัน  

บุคลากรท่ีเปนเปาหมายในการประชุมสัมมนาคือผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล (ท่ีไมไดเขาโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ) จํานวน 3,302 โรงเรียน  รวม 3,302 คน  ท้ังนี้โดยมุงเนนใหสาระสําคัญดานการ

สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน และการนําผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  

1 ผลิตภัณฑ” ของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน กิจกรรมดังกลาวดําเนินการเปน 2 ระยะ ไดแก 
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           3.4.5.1 การประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล 

เปนการจัดทําแผนการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค มีการชี้แจงวัตถุประสงค 

แนวทางการจัดประชุมสัมมนา การบริหารงบประมาณ และแบงกลุมวางแผนตามภูมิภาค   

           3.4.5.2 การประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ป 2559 

จํานวน 9 จุด  เปนการประมวลงานจากการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี

ประจําตําบลท่ีเห็นเปนรูปธรรม  สะทอนใหเห็นกระบวนการปฏิบัติงานของคณะทํางาน  ผูบริหาร  ครู  

นักเรียน รวมท้ังผูรวมงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดเปนอยางดี  การจัดประชุมสัมมนาท้ัง 9 จุด 

มีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดงาน  ประกอบดวย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 7 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2 เขต 

โดยดําเนินการตามแผนท่ีไดประชุมเตรียมการไว ตามกําหนดการดังนี้ 

               จุดท่ี 1 ภาคเหนือตอนลาง จัดวันท่ี  25 – 26 กรกฎาคม 2559  ดําเนินการโดย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

                           จุดท่ี 2 ภาคเหนือตอนบน จัดวันท่ี 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559  

ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

                   จุดท่ี 3 ภาคตะวันออก จัดวันท่ี  1 – 2  สิงหาคม 2559  ดําเนินการโดย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี                              

                           จุดท่ี 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดวันท่ี 1 – 2  สิงหาคม  2559 

ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแกน)                                                            

                           จุดท่ี 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จัดวันท่ี 2 - 3  สิงหาคม  2559  

ดําเนินการดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

                   จุดท่ี 6 ภาคกลาง จัดวันท่ี 3 – 4  สิงหาคม 2559  ดําเนินการโดยสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง   

                           จุดท่ี 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดวันท่ี  4 – 5  สิงหาคม  2559 

ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

                  จุดท่ี 8 ภาคใตตอนลาง จัดวันท่ี  4 – 5  สิงหาคม  2559  ดําเนินการโดย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

                           จุดท่ี 9 ภาคใตตอนบน จัดวันท่ี 8 – 9  สิงหาคม  2559  ดําเนินการโดย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎรธานี)   

                            การดําเนินงานของจุดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคท้ัง 9 จุด มีการเตรียมความพรอม

กอนการประชุมสัมมนาอยางรอบคอบ ในระหวางการจัดประชุมมีกิจกรรมตามกําหนดการ  4 ลักษณะ 

ไดแก 

                            1)  การเปดการประชุมสัมมนา  ท้ัง 9 จุด มีพิธีเปดการประชุมสัมมนา โดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน  ไดแก รองเลขาธิการ กพฐ. 
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ผูชวยเลขาธิการ กพฐ. ท่ีปรึกษาพิเศษ สพฐ. ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา มีการมอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) และการ

บรรยายพิเศษ ทุกจุดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนําสูอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลในภูมิภาค 

นั้น ๆ ท้ังกอนพิธีเปดการประชุมสัมมนา และระหวางการประชุมสัมมนา 

               2)  เวทีวิชาการ มีการใหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3 ลักษณะ คือการ

บรรยายความรูของวิทยากรเก่ียวกับการสงเสริมงานอาชีพท้ังในโรงเรียนและในทองถ่ิน  การเสวนาวิชาการ

เก่ียวกับงานดานอาชีพ   โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมอาชีพของชุมชนเขารวมเสวนา แลกเปลี่ยน

เรียนรู  และการนําเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices)  ดานการสงเสริมงานอาชีพ     

“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  ของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน 

               3)  การแสดงนิทรรศการงานอาชีพ  ของโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค โดยมีบริเวณสําหรับ

จัดนิทรรศการ ท่ีมีความแตกตางกันตามบริบทของสถานท่ี  เชน  ตั้งเต็นทในบริเวณรอบสถานท่ีประชุม  

จัดในหองนิทรรศการ  และจัดรวมอยูในบริเวณเดียวกับหองประชุมสัมมนา  ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เผยแพรผลงานของโรงเรียน  ชื่นชมยกยอง  และสรางเสริมประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ

ผูบริหารท่ีเขาประชุมสัมมนา ผูรวมจัดนิทรรศการและผูมาศึกษาดูงาน    

               4)  การประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโดยประเมินจากผลท่ีปรากฏในระหวาง 

การประชุมสัมมนา และจากแบบสอบถาม 

                การดําเนินงานตามกระบวนการท่ีวางไวในกลยุทธท้ัง 5 กลยุทธ  ไดแก 1) การกําหนด   

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลดวยการจัดทําสื่อเอกสาร  2)  การสราง

เครือขายการมีสวนรวม โดยการตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ และเชิญคณะศึกษานิเทศก

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการมารวมนิเทศ  3) การพิชิตความสําเร็จดวยการนิเทศใหเกิดผลงานการเปน

โรงเรียนตนแบบ และผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  4) การประสานงานโดยใชเครือขาย

ทางสังคม (Social Network)  และ 5) การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ในเวทีวิชาการระดับภูมิภาค  

ทุกกลยุทธสะทอนใหเห็นกระบวนการท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย  และสงผลตอความสําเร็จ   

ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

               3.5  Support :  สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน 

        การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559  ไดรับ   

การสนับสนุนปจจัยสําคัญคืองบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน      

สูมาตรฐาน กิจกรรมหลัก “พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล” กิจกรรมยอย “การพัฒนา

โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพวิชาการ” งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,203,393,300 บาท จําแนกเปนงบลงทุน 

และงบดําเนินงาน โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ 2 หนวยงาน ไดแก 
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       3.5.1  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  บริหารจัดการงบลงทุน - คาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง  และคาครุภัณฑ จํานวน 683,890,500 บาท  และงบดําเนินงาน - ซอมแซมปรับปรุง

ระบบไฟฟา จํานวน 159,083,700 บาท  รวมท้ังสิ้น  842,974,200  บาท 

       3.5.2 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารจัดการ    

งบดําเนินงานสําหรับพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ  จํานวนท้ังสิ้น 360,419,100  บาท   โดยใชเพ่ือการ

พัฒนางานใน 3 สวน ไดแก 

                      3.5.2.1  งบประมาณสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลเพ่ือการพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนา ท้ังทางกายภาพและคุณภาพงานวิชาการ จํานวน 296,921,930 บาท ตามเปาหมายดังนี้ 

                           1)  โรงเรียนท้ังหมด 6,539  แหง  ใชพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ

พัฒนาวิชาชีพนักเรียนและโรงเรียน จํานวน  198,713,500 บาท 

                           2)  โรงเรียนเปาหมาย  ปงบประมาณ2559  จํานวน 1,000 โรงเรียน  พัฒนาสื่อ

ในการจัดกระบวนการเรียนดานอาชีพ จํานวน 80,000,000  บาท 

         3)  โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเขาโครงการโรงเรียนประชารัฐ  เพ่ือจัดบรรยากาศ 

ท่ีสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 18,208,430 บาท 

         3.5.2.2  งบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 220 เขต จํานวน 

40,699,900  บาท  สําหรับใชในเรื่องตอไปนี้ 

        1)  พัฒนาโรงเรียนดวยกระบวนการนิเทศประเมิน  และคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี

ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) จํานวน 8,940,000 บาท 

                          2)  พัฒนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล  โดยการจัดประชุมสัมมนาระดับ

ภูมิภาค 9 จุด  จํานวน 18,678,300  บาท 

                          3)  พัฒนาศึกษานิเทศกท่ัวประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 8,081,600 บาท   

                          4)  จัดทําแนวทางและสื่อประชาสัมพันธกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมงานอาชีพ 

“1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลติภัณฑ” (VTR)  ของโรงเรียนในเขต จํานวน 5,000,000 บาท     

                       3.5.2.3  งบประมาณสําหรับศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  ดําเนินการพัฒนางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ผลิตสื่อ ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก อบรมครูและผูบริหาร นิเทศโรงเรียน และจัดพิมพเอกสารตาง ๆ 

รวม 14 กิจกรรม  ใชงบประมาณท้ังสิ้น 22,797,270  บาท 
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                การสนับสนุนปจจัยดานงบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล        

ท้ัง 3 สวน  เปนการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการรวมทุกแหง  และโรงเรียนท่ีเปนเปาหมาย

เฉพาะการพัฒนาในปงบประมาณ 2559  ท้ังนี้เพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็งท้ังการพัฒนาดานกายภาพ

และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  ซ่ึงปจจัยดังกลาวสามารถชวยใหกระบวนการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบลของท้ัง 3 เครือขาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการ 

               3.6  Summarize :  สรุปรวมผลงานท่ีทําได 

       การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีดําเนินการมาตามกลยุทธ มีการสรุปและ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลการดําเนินงานตามกลยุทธดังนี้ 

                  3.6.1  ผลการดําเนินงานกลยุทธท่ี 1  การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบล  ผลการดําเนินงานในกลยุทธนี้ปรากฏเปนเอกสาร 2 เลม ไดแก 

         3.6.1.1  เอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  หลังจากไดนําไปทดลองใชในการประชุม

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาครั้งท่ี 1 และนําขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารใหเกิดความชัดเจนเหมาะสม  พรอมใชเปนแนวทางในการนิเทศเพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนตามเปาหมาย  โดยจัดพิมพ 7,000 เลม  สําหรับใชในการจัดประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 2 และ

เผยแพรไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 220 เขต  โรงเรียนดีประจําตําบลทุกแหง  รวมท้ังนําเนื้อหา

สาระเผยแพรทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  <www.deetambon.esdc.go.th> 

 แผนภูมิท่ี 3.4  สรุปงบประมาณพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ โรงเรียนดีประจําตําบล 

http://www.deetambon.esdc.go.th/
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          3.6.1.2  เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล  

มีสาระเก่ียวกับแนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา  และบทบาทของผูเก่ียวของในการสราง

หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา  คือบูรณาการในระดับหนวยการเรียนรูสาระพ้ืนฐาน  จัดทําเปนหลักสูตร

รายวิชาเพ่ิมเติม  จัดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในรูปแบบ

ทวิภาคี รวมท้ังตัวอยางการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบลฉบับนี้  

เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาดานอาชีพ ของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ัวประเทศในการสรางงาน

สรางอาชีพใหม ๆ ข้ึนในชุมชนทองถ่ิน  รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการทํางาน

อาชีพท่ีตนเองถนัดและสนใจ  ซ่ึงนําไปสูการมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  และมองเห็นชองทางในการ

ประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

                    3.6.2  ผลการดําเนินงานกลยุทธท่ี 2  การสรางเครือขายการมีสวนรวม                             

                         การดําเนินงาน ในครั้งนี้ เปนการรวมพลังคนในสายงานการนิเทศจากทุกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลอยูในความรับผิดชอบ  และศึกษานิเทศกผูเปนคลังสมองมาทํางาน

รวมกัน  เปนการสรางทุนทางสังคมขององคกรการนิเทศ  เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูโดยผาน  

การทํางานรวมกัน อาศัยความรูความชํานาญจากหลายฝาย  และมีระบบบริหารท่ีตองพ่ึงพากันเพ่ือให

งานสําเร็จพันธกิจ 2 เรื่องท่ีดําเนินการ ไดแก 

           3.6.2.1    การแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

ระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  ชวยใหมีบุคลากรการนิเทศท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนดีประจําตําบล

โดยตรงจํานวน 76 คณะจาก 76 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 982 คน  คณะนิเทศขับเคลื่อนฯ  ไดรับการพัฒนา

และทําความเขาใจในแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  และทําหนาท่ีรวมดําเนินการทุกเปาหมาย  

ภาพท่ี 3.1   เอกสารแนวทางการดําเนินงานฯ  และแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทํา 
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ของการนิเทศ  เม่ือปฏิบัติภารกิจลุลวง ไดมีการสรุปและรายงานผลการนิเทศและผลประเมินโรงเรียน

ตนแบบมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามวิธีการท่ีกําหนด 

          3.6.3.2 การเชิญศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒินอกราชการมารวมเปนคณะนิเทศของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงเปนการนิเทศกํากับติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล  

ไดแก การดําเนินงานของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียน 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู จํานวน 50 โรงเรียน โดยใชการเลือก

โรงเรียนแบบเจาะจง จากโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเขาโครงการโรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ 10 โรงเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก 10 โรงเรียน  ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 20 โรงเรียน  และภาคใต 10 โรงเรียน   ซ่ึงพบวาทุกโรงเรียนมีการพัฒนางานตามจุดเนน

ของแตละโครงการไดดีระดับหนึ่ง  เนื่องจากอยูระหวางการเตรียมความพรอม  เชน โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ  โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  สวนโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู  

ท่ีสงเสริมดานอาชีพ  และโรงเรียนท้ังหมดมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

                  3.6.3 ผลการดําเนินงานกลยุทธท่ี 3 พิชิตความสําเร็จ นิเทศใหเกิดผลงาน  

                        เปนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  คณะนิเทศ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดําเนินการ

เปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีตั้งไว  โดยโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนา

ตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางตอเนื่อง  ในปงบประมาณ 2559 – 2560  คณะนิเทศฯ ทําการนิเทศ 

ไดผลงาน 3 เรื่อง ดังนี้ 

                       3.6.3.1  นิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ ไดจํานวน 1,633  โรงเรียน นิเทศและ

ประเมินโรงเรียนตนแบบสูความยั่งยืน จํานวน 2,772  โรงเรียน  และเม่ือสรุปผลการนิเทศโดยภาพรวม 

เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2560  โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน  6,534 โรงเรียน  ไดรับการประเมินเปน

โรงเรียนตนแบบครบทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100  (ขอมูลจากเว็บไซต  deetambon.go.th,        

30 กันยายน 2560)  

                       3.6.3.2  นิเทศใหเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ไดผลงานการปฏิบัติ  

ท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  ดานการสงเสริมงานอาชีพของโรงเรียนดีประจําตําบล 6 ภูมิภาค  

 จํานวนท้ังสิ้น 366 เรื่อง  จําแนกตามกลุมงานอาชีพ  5 กลุม ไดแก เกษตร  อุตสาหกรรม  

บริการ  สรางสรรค และวิชาชีพ  แตละภูมิภาคมีจํานวนผลงานสรุปไดดังตาราง  
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   ตารางท่ี 3.3  สรุปผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล ป 2559 

     

ภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ สรางสรรค วิชาชีพ รวม 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 16 - 8 23 57 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 11 21 6 3 34 75 

เหนือ  19 14 7 8 38 86 

กลาง 9 9 27 11 3 59 

ตะวันออก 5 4 5 1 17 32 

ใต 10 8 1 9 29 57 

รวม 64 72 46 40 144 366 

    ท่ีมา : Annual Report Deetambon Project 2016,  2559ข : 84    

       

       ผลงานของท้ัง 6 ภาค จัดทําเปนเลมเอกสารเผยแพร จํานวน 6 เลม ดังภาพ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 ภาพท่ี 3.2  เอกสารแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกรายภูมิภาค 
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                       3.6.3.3  นิเทศการผลิตสื่อ VTR (Video Tape Recorder)  ประชาสัมพันธกระบวนการ 

เรียนรู “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  มีผลงานในแตละภาคท่ีสามารถเผยแพรไดจํานวนท้ังสิ้น 

150 เรื่อง  จําแนกตามกลุมงานอาชีพ 5 กลุม ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ  สรางสรรค และวิชาชีพ 

แตละภูมิภาคมีจํานวนผลงานดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.4   สรุปผลงานสื่อ VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรู โรงเรียนดีประจําตําบล

                   

ภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ สรางสรรค วิชาชีพ  รวม 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6 2 2  6 5 21 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 3 1 2 9 2 17 

เหนือ  12 1 6 14 8 41 

กลาง 3 - 5 8 10 26 

ตะวันออก 5 2 4 8 8 27 

ใต 4 2 - 3 9 18 

รวม 33 8 19 48 42 150 

 ท่ีมา : Annual Report Deetambon Project 2016,  2559ข : 85    

                   3.6.4  ผลการดําเนินงานกลยุทธท่ี 4  การประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม 
(Social Network)   
                       โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ใชกลยุทธในการติดตอประสานงานกับเครือขายการ

นิเทศโรงเรียนในโครงการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผานทางเว็บไซต  www.deetambon.esdc.go.th  

และ e-mail : deetambon.esdc.go.th  ท้ังการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง และดําเนินการ

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเครือขายเกิดความม่ันใจในกระบวนการดําเนินงาน  ทุกรายการบนเว็บไซต

มีความเปนปจจุบันทันเหตุการณ  ท่ีทุกฝายสามารถศึกษาขอมูลและตรวจสอบผลการดําเนินงานจาก

เว็บไซตได   โดยมีบุคลากรผูรับผิดชอบท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถแกปญหาไดทุกเวลา มีการดําเนินการ

อยางเปนระบบ วางแผน ควบคุมและประเมินท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเครือขายท่ีคอยให

ขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา  ชองทางการสื่อสารดังกลาวสงผลดีตอการประสานงาน 

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  และเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง ผูรับไดประโยชนคุมคา       

                   3.6.5 ผลการดําเนินงานกลยุทธท่ี 5  การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ    

                        การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ  จัดข้ึนในโอกาสการประชุมสัมมนาผูบริหาร

โรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2559  โดยจัดกระจายทุกภูมิภาครวม 9 จุด กิจกรรม 

ดังกลาว มีผลการดําเนินงานท่ีนาพึงพอใจดังนี้  
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                       3.6.5.1  จํานวนผูเขาประชุมสัมมนาและผูรวมงาน 

                           การจัดประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาคในครั้งนี้      

มีผูบริหารโรงเรียนเขาประชุมสัมมนาในจุดตาง ๆ จํานวน 3,302 โรงเรียน  รวม 3,302 คน  ซ่ึงเปนไป

ตามเปาหมายของโครงการ  และมีผูเขารวมงานอีกจํานวน 6,160 คน   ประกอบดวยคณะครู นักเรียน 

และผูสนใจในชุมชนของภูมิภาคนั้น ๆ  ซ่ึงเขามารวมงานในลักษณะตาง ๆ ไดแก  นําผลงานการปฏิบัติ  

ท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  ดานการสงเสริมงานอาชีพของโรงเรียนมาจัดนิทรรศการพรอมการสาธิต  

นําเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศบนเวทีวิชาการ รวมแสดงศิลปวัฒนธรรมนําสูอาชีพของคณะนักเรียน

ในพิธีเปดและระหวางการประชุมสัมมนา และเขามาศึกษาดูงานนิทรรศการเพ่ือการแลกเปลี่ยน เรียนรู  

การประชุมสัมมนาท้ัง 9 จุด ดําเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

                       3.6.5.2  สาระในเวทีวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวยกิจกรรม   

3 ลักษณะ ไดแก การบรรยายความรูของวิทยากร  การเสวนาวิชาการเก่ียวกับงานดานอาชีพ และการ

นําเสนอผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ของโรงเรียนดี

ประจําตําบล  การบรรยายความรูและการเสวนาวิชาการ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากภาครัฐและ

เอกชน  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอดีตผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน 

ขาราชการประจําในกลุมรับผิดชอบงานอาชีพและธุรกิจ ผูบริหารโรงเรียน  ผูแทนจากบริษัทหางราน

เจาของผลิตภัณฑ หรืออุตสาหกรรมชื่อดัง และภูมิปญญาในทองถ่ิน                                                                                                  

                       3.6.5.3  การแสดงนิทรรศการงานอาชีพ การแสดงนิทรรศการงานอาชีพของโรงเรียน

ดีประจําตําบล ท่ีผานการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices) ระดับภูมิภาค  แตละจุดการประชุมสัมมนามีการจัดพ้ืนท่ีใหโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือก 

นําผลงานมาจัดแสดงและสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหเห็นกระบวนการบริหารจัดการดานหลักสูตร

การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนของครู  การประชุมสัมมนาท้ัง 9 จุดมีการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวม  เชิญครูภูมิปญญาเขามารวมสอน ฝกใหครูและนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพ 

รวมท้ังการนําผลผลิตออกสูตลาด ซ่ึงชวยใหบุคลากรของโรงเรียนมีแนวทางในการปลูกฝงนักเรียนให

มองเห็นชองทางการทํามาหากินไดเปนอยางดี  

               3.7 Share and Admiring : การแลกเปล่ียนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ  

                    การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชิดชูยกยองผูท่ีมีผลงาน เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญ  

เพราะถือเปนการใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติ และเปนรางวัลอันเกิดจากผลงานท่ีมีประสิทธิภาพนาชื่นชม 

จากการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ท้ัง 9 จุด  พบวาผูรวมงานท้ังท่ีเปน

ผูนําเสนอผลงานและผูมาชมผลงาน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  ผลงานท่ีนําเสนอบนเวที

วิชาการและลานนิทรรศการ เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และไดรับการยกยองชื่นชม

จากผูเก่ียวของและสาธารณชนเปนอยางดี 

                     จากผลการประชุมสัมมนาดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการจัดงาน  ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายเปนท่ีนาพอใจ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมอบโลและเกียรติบัตร  เปนการยกยองชื่นชมและให

ขวัญกําลังใจ แกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและบุคลากรของเขต ท่ีเปนผูรวมดําเนินการ

จัดประชุมสัมมนา  โดยจัดพิธีมอบใหเปนเกียรติในโอกาสการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศกท่ัวประเทศ

ปงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี               

                    การดําเนินงานตามกลยุทธการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  มีผลงาน

เกิดข้ึนเปนระยะ ๆ ตามวาระของงาน  นอกจากการจัดในโอกาสการประชุมสัมมนาผูบริหารแลว ยังมี

การเผยแพรไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในกระทรวงศึกษาธิการและองคกรภายนอกในลักษณะ

ตาง ๆ  เปนการสรางความนิยมและภาพลักษณท่ีดีขององคกร  สรางความรวมมือในการทํากิจกรรม     

ท่ีนําไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติใหแพรกระจายไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง  การพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล  มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการ      

ท่ีหลากหลายไดแก 

                    3.7.1 เผยแพรโดยใชกิจกรรมนํามาซ่ึงความรวมมือ ในกิจกรรมการประชุมสัมมนา

ศึกษานิเทศก และการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล  

                    3.7.2 เผยแพรโดยใชสื่อบุคคล  โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอาศัยบุคคลเปนสื่อ 

ชวยประชาสัมพันธผลงาน โดยใชชวงการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล  ซ่ึงเชิญบุคคล 

ท้ังภาครัฐและเอกชนมาเปนวิทยากรรายการตาง ๆ ของแตละจุด สรุปรวมได  4 กลุม  ไดแกกลุมเอกชน  

กลุมผูทรงคุณวุฒินอกราชการ  กลุมขาราชการประจํา และกลุมภูมิปญญา  บุคคลภายนอกหนวยงาน 

ท้ัง 4 กลุมดังกลาว คือผูไดมารับรูรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลกระจายไปท่ัวประเทศ  

นอกจากจะไดประจักษแกสายตาตนเองแลว  ยังสามารถเปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธใหผูท่ีไมไดมี

โอกาสมารวมกิจกรรมไดรับทราบตอๆ กันไปอีกดวย       

                    3.7.3  เผยแพรโดยใชสื่อสิ่งพิมพ   เปนสื่อประชาสัมพันธท้ังภายในหนวยงานและนอก

หนวยงาน ซ่ึงจัดทําเปนรูปเลม เชน  เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล 

รายงานประจําปโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล (Annual Report) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 3.3  เอกสารผลการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเผยแพรเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู 
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                    3.7.4  เผยแพรดวยผลงาน  การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล     

มีผลงานของโรงเรียนและของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ที่สามารถเผยแพรเปนประโยชนตอสาธารณชนได     

ท้ังในรูปแบบเอกสารและสื่อเทคโนโลยี  จากการดําเนินงานปงบประมาณ 2559   มีสื่อท่ีเปนผลงาน    

2 เรื่อง ไดแก ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงานดานอาชีพของโรงเรียน  

6 ภูมิภาค  จํานวน 366 เรื่อง  และผลงาน VTR (Video Tape Recorder) ประชาสัมพันธกระบวนการ 

จัดการเรียนรู “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  จํานวน  150 เรื่อง   ผลงานดังกลาวไดเผยแพรสู

หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังในลักษณะของชิ้นงานซีดีรอม และเผยแพรผานทางเว็บไซตโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล  deetambon.esdc.go.th  และศูนยพัฒนาการนิเทศฯ  www.esdc.go.th   

ท้ังนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางท่ัวถึง 

                       

               

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพท่ี 3.4  ตัวอยางผลงาน VTR เผยแพรการจัดการเรียนรูดานอาชีพ                   

              3.8  Sustainable Development : พัฒนากาวไกลใหย่ังยืน 

        การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลสูความยั่งยืน ผูวิจัยไดกําหนดใหมีภาระงาน ท้ังท่ีได

ดําเนินการแลวและท่ีจะตองดําเนินการตอไป คือ 

                    3.8.1  งานท่ีดําเนินการแลวในปงบประมาณ 2559 - 2560   

              3.8.1.1    สรางความยั่งยืนใหเกิดข้ึนในโรงเรียนดีประจําตําบล   ดวยภาระงานในหนาท่ี 

นิเทศและสรางเครือขาย (คณะนิเทศ)  ใหทําการนิเทศจนโรงเรียนผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ

และโรงเรียนตนแบบยั่งยืน 

                        3.8.1.2 สรางความเขมแข็งใหกับคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบล ดวยการประชุมอบรม สัมมนาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ ทักษะและประสบการณ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางม่ันใจ จนสงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

                        3.8.1.3   สรางพันธมิตรใหมในการจัดการศึกษาโดยการเชิญองคกรภาครัฐและ

เอกชน เขามารวมเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค 9 จุด 

ซ่ึงเปน การเปดประตูสูประชารัฐ  สรางความนิยมใหกับผูท่ีไดมาพบเห็นและชื่นชมผลงานของโรงเรียน 

ชวยใหโรงเรียนมีความภูมิใจ และม่ันใจในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนายิ่งข้ึนตอไป 
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                       3.8.1.4  ดําเนินการทุกกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในศูนยพัฒนาการ

นิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังการวางแผน การปฏิบัติงาน

ตามแผน การติดตามประเมินผลและรายงาน ชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันของทุกฝายและเกิดผลงาน

ตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง  

                        3.8.1.5  ถอดบทเรียนกระบวนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ระยะท่ี 3 (ปงบประมาณ 2558 - 2560)  ท่ีประสบความสําเร็จดวย “8S’s Supervisory Model” 

เผยแพรสูเครือขายการนิเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับใชเปนแนวทางสรางความกาวหนาและ

ยั่งยืนของการดําเนินงานในปตอๆ ไป 

                        3.8.1.6  วิจัยประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล และความตองการ 

ของเครือขายการนิเทศอยางละเอียด เพ่ือวางแผนพัฒนางานตอไปดวยวิธีท่ีเหมาะสม  

                    3.8.2  ภาระงานท่ีตองดําเนินการใหเกิดความกาวหนาและยั่งยืนในโอกาสตอไป 

                        หลายเรื่องท่ีดําเนินการไปแลวไดสงผลตอความยั่งยืน  แตการดํารงไวเพียงความ

ยั่งยืนคงไมเกิดประโยชนมากนัก  หากไมมีการพัฒนาใหเห็นความกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึน  การตอยอดใหเกิด

ความกาวหนาและยั่งยืนในโอกาสตอไป  จึงควรดําเนินการตามหนาท่ีขององคกรแตละระดับในเรื่อง

ตอไปนี้ 

                       3.8.2.1  หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือศูนย

พัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.เดิม) ควรพัฒนาความสัมพันธของ   

คณะนิเทศท่ีมีอยูแลวใหดีอยูเสมอ ท้ังในปจจุบันและอนาคต  สรางแรงบันดาลใจท่ีจะใหเขารวมมือและ

สนับสนุนงานอยางตอเนื่อง และสรางเครือขายการนิเทศโดยเปดรับคณะนิเทศเพ่ิมเติม เม่ือบุคลากรของ

เครือขายยายสังกัด หรือเกษียณอายุราชการ                                                    

                       3.8.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีมีโรงเรียนดี

ประจําตําบลในความรับผิดชอบ  ทําการนิเทศดูแลชวยเหลือโรงเรียนและติดตามการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนางานไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากินตามเปาหมายไดอยางแทจริง 

และศึกษาวิจัยการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของตน  เพ่ือหาแนวทางพัฒนา

โรงเรียนใหเกิดความกาวหนา ทันโลก ทันเหตุการณ   

                       3.8.2.3  โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียน   

                           1) ควรทําใหบุคลากรของโรงเรียน เกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนและภูมิใจ   

ในงานท่ีตนรับผิดชอบ เชน จัดโอกาสใหแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมงานรวมวางแผนการพัฒนา

โรงเรียน  นําเสนอวิธีการหรือผลงานท่ีตนเองหรือกลุมสาระการเรียนรูทําแลวประสบความสําเร็จ ในวาระ 

ท่ีมีการประชุมบุคลากรของโรงเรียน   

                           2) สงเสริมกระบวนการนิเทศภายในใหเขมแข็ง  โดยจัดปฏิทินการศึกษาดูงาน  

ซ่ึงกันและกันภายในโรงเรียน ท้ังภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และตางกลุมสาระการเรียนรู   
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                           3)  ศึกษาวิจัยการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังดานการบริหารจัดการ และการจัด 

การเรียนรู  โดยสนับสนุนใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะสงผล

ใหเยาวชนมีความรูและมีทักษะชีวิตอยูในสังคมไทย 4.0 

                           4)  โรงเรียนควรพาบุคลากรท้ังครูและนักเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน  และ

เขาไปรวมงานกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน  เพ่ือเปนการสรางเครือขายการพัฒนางาน 

ของโรงเรียน 

                           5) จัดกิจกรรม Open House  เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชน  โรงเรียนตาง ๆ และ

หนวยงานอ่ืนเขามาชมผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

                การพัฒนากาวไกลใหยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบล  จะประสบความสําเร็จไดอยางดี

ยอมข้ึนอยูกับการมีสวนรวมของผูดําเนินงานทุกเครือขาย ท้ังหนวยศึกษานิเทศกสวนกลาง เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและโรงเรียน  จึงควรรวมมือกันปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเขมแข็งและ

มุงม่ัน เพ่ือความกาวหนาและยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการ              

               โดยสรุป การปฏิบัติการ (Implement) หรือการวิจัย2 (Research : R2)  เปนข้ันตอนการ

นํารูปแบบการนิเทศ “8S’s Supervisory Model” สูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการตั้งแต ตรวจสภาพ

ปจจุบันและปญหา  ศึกษาขอมูลมาตรฐาน  กําหนดกลยุทธการทํางาน  ปฏิบัติตามกระบวนการท่ีวางไว  

สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน  สรุปรวมผลงานท่ีทําได  แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ และพัฒนากาวไกล  

ใหยั่งยืน  ซ่ึงการปฏิบัติการดังกลาวเปนกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนางานเพ่ือใหโรงเรียนดีประจํา

ตําบลมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาโรงเรียนตนเองไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ท้ังดานคุณภาพงาน

วิชาการและดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม    

                การดําเนินงานตามรูปแบบ“8S’s Supervisory Model” จัดทําในปงบประมาณ 2559  

ตอเนื่องจนถึงตนปงบประมาณ 2560  ทําใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สามารถพัฒนา

งานจนผานการรับรองเปนโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนตนแบบยั่งยืนไดตามเปาหมาย  มีผลงานการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนดานอาชีพจนเกิดเปนผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

บุคลากรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง  นักเรียนเกิดการเรียนรูและรักโรงเรียน 

ชุมชนใหความรวมมือและยอมรับวาโรงเรียนมีคุณภาพ  จึงถือวาเปนผลการดําเนินงานท่ีแสดงสภาพ

ความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนา

ระยะท่ี 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ไดเปนอยางดี    

           4. การประเมินผล (Evaluate : E) หรือการพัฒนา2 (Development : D2 )  ดําเนินการ

ระหวางเดือน สิงหาคม 2559 – กันยายน 2560 

               การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2558 - 2559   

หลังจากการนํารูปแบบและสื่อประกอบการนิเทศท่ีพัฒนาแลวไปใชขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล  ผูวิจัยไดทําการประเมินผลโดยดําเนินการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบล โดยใช  8S’s Supervisory Model” 
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               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ใชระเบียบวิธีวิจัย 

แบบผสม (Mixed Methodology)  ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

               4.1 กลุมเปาหมายในการวิจัย 

                    4.1.1 กลุมเปาหมายการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

                        4.1.1.1  ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูแทนชุมชน ของโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีมีอยูจริงในปงบประมาณ 2560  จํานวน  6,534 โรงเรียน 

                            1)  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  6,534 คน 

                            2)  ครู จากโรงเรียน 6,534 โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 คน  รวม 19,617 คน 

                            3)  นักเรียน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาย 5 ภูมิภาค  ภาคละ 1-3 โรงเรียน 

จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน  รวม 60 คน 

                            4)  ผูแทนชุมชน ของโรงเรียนท้ัง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ไดแก 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูนําชุมชน  ผูปกครองนักเรียน  และพระสงฆ รวม 40 คน                       

                        4.1.1.2  ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ 

จํานวน 220 เขต  ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบลระดับประเทศ  ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 516/2559    

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559  จํานวน 982 คน  

                   4.1.2  การเลือกกลุมเปาหมายการวิจัย 

                       4.1.2.1 กลุมเปาหมายสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion)   แบงออกเปน 3 กลุม  ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ไดมาโดยการ 

สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ดังนี้ 

                           1)  ศึกษานิเทศก ดําเนินการโดยจําแนกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภูมิภาค 5 ภาค 

ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ภาคละ 3 เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  รวม 15 เขต  แลวสุมศึกษานิเทศกท่ีเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  (ตามคําสั่ง สพฐ.ท่ี 516/2559  ลงวันท่ี 7 

เมษายน 2559)  ของแตละเขต โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เขารวมสนทนา

กลุม เขตละ 5 คน  รวม 75 คน 

                           2)  ผูบริหารสถานศึกษา ดําเนินการโดยจําแนกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามภูมิภาค   

5 ภาค  ภาคละ 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวม 10 เขต  แลวสุมผูบริหารสถานศึกษา โดยใชวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  จากโรงเรียนดีประจําตําบลภายในเขต ท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices) ดานอาชีพ (ไมซํ้ากับโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ)  เขารวมสนทนากลุม จํานวน

เขตละ 10 คน รวม 100 คน 
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                           3)  ครู ดําเนินการโดยจําแนกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามภูมิภาค ภาคละ 2 เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา  รวม 10 เขต เขตละ 1 โรงเรียน  รวม 10 โรงเรียน  แลวสุมครูโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  คือเปนครูโรงเรียนเดียวกับผูบริหารท่ีเขารวมสนทนากลุม โรงเรียนละ 1 คน   

ไดแก ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 2 คน  และครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

สาระฯ 8 คน รวมเปน 10 คน  โดยกระจายมาจาก 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  รวมครูเขาสนทนา

กลุม 100 คน  

                4.1.2.2  กลุมเปาหมายสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ (In-depth 

Interview)  ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ดังนี้ 

                           1)  จําแนกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามภูมิภาค 5 ภาค ไดแก  

ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต 

            2)  กําหนดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามภูมิภาค  โดยมี

เกณฑท่ีกําหนดคือ  เปนโรงเรียนท่ีผานการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (5 - 5 - 5)  ใหเปน

โรงเรียนตนแบบ และผานการประเมินความยั่งยืนเรียบรอยแลว  เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในบริบทพ้ืนท่ี     

ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน ไดแก โรงเรียนในพ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีสูง พ้ืนชายขอบ และพ้ืนท่ีใน 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต  เปนโรงเรียนท่ีมีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตอเนื่องมาตั้งแตเริ่มเขาโครงการ  และเปน

โรงเรียนท่ีไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 

            3) สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบลตามเกณฑ และมีผลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ียอมรับใน 5 ภูมิภาค ภาคละ  

1 - 3  โรงเรียน รวม 10 โรงเรียน  บุคลากรของโรงเรียนกลุมเปาหมายในการสัมภาษณ 10 โรงเรียน        

แบงออกเปน  4 กลุม คือ 

                               (1) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรักษาการผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 โรงเรียน 

รวม 10 คน  

                               (2) ครูจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน  ประกอบดวย 

ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 คน 

และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  3 คน  รวม 50 คน 

                               (3) ผูแทนชุมชน ของโรงเรียนท้ัง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ไดแก 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน และพระสงฆ  รวม 40 คน 

                               (4) นักเรียนของโรงเรียนกลุมตัวอยาง 10 โรงเรียน กระจายตามระดับชั้น 

โรงเรียนละ 6 คน รวม  60 คน  

 

 

 

 



141 
 

                      4.1.2.3  กลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

                           1)  ผูตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  จากโรงเรียนและทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย 

                                (1)  ผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรยีน จํานวน 6,534 คน 

                                (2)  ครู จากโรงเรียน 6,534 โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 คน  รวม 19,602 คน 

                      (3)  ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 220 เขต เขตละ 3-5 คน รวม 982 คน 

                             2)  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนชุดเอกสาร   ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ประกอบดวย   

                                  (1)  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  จากการประชุมสัมมนา

โรงเรียนดีประจําตําบล 9 จุดท่ัวประเทศ  จุดละ 40 คน รวม 360  คน   

                                  (2)  ผูแทนชุมชน  จากโรงเรียนท่ีเปนจุดสัมภาษณ  10 โรงเรียน  รวม 40  คน   

                                  (3)  นักเรียน  จากโรงเรียนท่ีเปนจุดสัมภาษณ  10 โรงเรียน  รวม 100  คน   

               4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

       เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ไดแก  ประเด็นการสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion Guideline)   แบบสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview Guideline)  และ 

แบบสอบถาม (Questionnaire)  

                     4.2.1 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guideline) มีวัตถุประสงค 

เพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ประกอบดวยคําชี้แจง และขอมูลการสนทนากลุม 2 ตอน    

                        ตอนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปของการสนทนา  ประกอบดวย  วันท่ีในการจัดสนทนากลุม  

ผูดําเนินการ (Moderator)  ผูจดบันทึก (Note Taker)  ผูชวยผูดําเนินการ (Assistant)  และรายชื่อ

ผูเขารวมสนทนากลุม  

                        ตอนท่ี 2  ประเด็นในการสนทนากลุม ประกอบดวยขอมูล 5 ประเด็น ไดแก 1)  คําถาม 

เกริ่นนํา  2)  ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดพรอมเหตุผล

ประกอบ  3) ปญหาและขอจํากัดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลพรอมเหตุผลประกอบ   

4) วิธีการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ และ 5) ขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ   

                       ผูวิจัยไดนําประเด็นการสนทนากลุมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกนายประกอบ 

มณีโรจน  ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช  และ ดร.บุญทอง บุญทวี  พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity)  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  และความมีประโยชนคุมคา แลวนํา มาปรับปรุงแกไขตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา ประเด็นการสนทนากลุมชุดนี้มีคุณภาพและ

สามารถนําไปใชได  
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                   4.2.2  แบบสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview Guideline)  มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูแทนชุมชน เก่ียวกับการ

ดําเนินงาน โรงเรียนดีประจําตําบล  ประกอบดวยแบบสัมภาษณจํานวน 2 ฉบับ   

                        ฉบับท่ี 1  แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน และ

ผูแทนชุมชน  ประกอบดวยคําชี้แจง และขอมูลการสัมภาษณ 2 ตอน คือ  

                  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ  ไดแก ชื่อผูใหสัมภาษณ  ตําแหนง      

โรงเรียน/หนวยงาน  วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทําหนาท่ีปจจุบัน  หมายเลขโทรศัพท อีเมล  

ใหสัมภาษณในฐานะ (ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน)  

                            ตอนท่ี 2 ประเด็นสัมภาษณ 4 ประเด็น ไดแก 1) ความสําเร็จของการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พรอมเหตุผลประกอบ 2) ปญหาและขอจํากัดของการ

ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พรอมเหตุผลประกอบ  3) วิธีการสงเสริม

สนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ และ 4) ขอเสนอแนะในการพัฒนา

โรงเรียนดีประจําตําบลใหประสบความสําเร็จ  

                       ฉบับท่ี 2  แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณนักเรียน ประกอบดวยคําชี้แจงและขอมูล

ในการสัมภาษณ 2 ตอน คือ 

                           ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อผูใหสัมภาษณ นักเรียนชั้น โรงเรียน  

หมายเลขโทรศัพท และอีเมล (ถามี) 

                           ตอนท่ี 2 ประเด็นคําถามสัมภาษณ ที่สอดคลองกับคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ ขอ 2 (ความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงาม)  ขอ 5 (การรักษาวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยอันดีงาม)  และ ขอ 10  (การรูจักดํารงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

พระราชดํารัส) ความสามารถตามสมรรถนะผูเรียน (การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต 

และการใชเทคโนโลยี)  สุขภาพของนักเรียน รวมท้ังความรูและทักษะดานอาชีพ  ท่ีประมวลแลวสะทอน

ใหเห็นความเปนเด็กดี เกง และมีความสุข โดยมีประเด็นสัมภาษณ 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ความภูมิใจ

ในฐานะท่ีเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล  2)  ความรูและประสบการณเก่ียวกับงานอาชีพท่ีไดเรียน

ในโรงเรียน  3)  ความตองการในการพัฒนาตนเองและการแกไขปญหาหรืออุปสรรค  4)  ความคาดหวัง

ตออาชีพในอนาคต  และ 5) ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาและวิธีการชวยเหลือโรงเรียนใหเกิดการ

พัฒนา 

                             แบบสัมภาษณท้ัง 2 ชุด ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ วิจัยและวัดผล 

จํานวน 3 คน  ไดแก นายประกอบ มณีโรจน  ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช  และ ดร.บุญทอง บุญทวี  พิจารณา

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม ความเปนไปได และความมีประโยชน

คุมคา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาแบบสัมภาษณ 

ท้ัง 2 ชุด  มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชได         
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                    4.2.3  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  แบงเปนแบบสอบถามใชเก็บขอมูลในระบบ

ออนไลน และแบบสอบถามท่ีเปนชุดเอกสาร ดังนี้ 

                       4.2.3.1  แบบสอบถามฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และศึกษานิเทศกท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เปนแบบสอบถาม 

ในระบบออนไลน  ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ 

หรือผูทําหนาท่ีฝายบริหาร ครูโรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  มีสาระแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 3 มาตรฐาน  คือ

มาตรฐานดานปจจัย จํานวน 9 ขอ ตั้งแต ขอ 1 – 9  ดานกระบวนการจํานวน 10 ขอ ตั้งแตขอ 10 – 19  

และดานผลผลิต จํานวน 13 ขอ ตั้งแตขอ 20 – 32  รวม 32 ขอ  มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา     

5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s five rating scales)   และตอนท่ี 3  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม                                                                                                                                      

                       4.2.3.2  แบบสอบถามฉบับท่ี 2  เปนแบบสอบถามท่ีเปนชุดเอกสาร แบงเปน        

3 ฉบับยอยไดแก                       

                            ฉบับท่ี 2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก

ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเขารวมประชุมสัมมนาโรงเรียนดี

ประจําตําบล 9 จุดท่ัวประเทศ   ครูผูนําผลงานมารวมนําเสนอและจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนา 

และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดูแลในการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบล 9 จุด มีสาระแบงเปน 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ

และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

                           ฉบับท่ี 2.2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ท่ีมีตอการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   ผูตอบแบบสอบถามเปนผูแทน

ชุมชนของโรงเรียนท่ีเปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน  มีสาระแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล  

มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ  และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

                           ฉบับท่ี 2.3  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนของ

โรงเรียนท่ีเปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน  มีสาระแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด  มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ  และตอนท่ี 3 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
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      แบบสอบถามท้ัง  4 ฉบับ กําหนดเกณฑและความหมายดังนี้                 

 

 

 

 

 

 

 

                            การพัฒนา การทดลองใช และการหาคุณภาพแบบสอบถาม 

                            ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดสรางเสร็จแลวท้ัง 4 ฉบับ ไปใหผูเชี่ยวชาญ 

ดานการนิเทศ วิจัยและวัดผล จํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน  ผศ.ดร.กานดา  นาคะเวช  และ      

ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง  

ระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล (Index of Item - Objective 

Congruence : IOC) โดยนําขอท่ีมีคา IOC มากกวา 0.50 ข้ึนไปมาใช  แลวนําไปทดลองใชกับศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล  ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน  โดยดําเนินการแตละฉบับ

ดังนี้ 

                          1)  แบบสอบถามฉบับท่ี 1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู และ

ศึกษานิเทศกท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

                              (1) การสรางและพัฒนา ดําเนินการจัดทําในโอกาสการประชุมปฏิบัติการพัฒนา 

แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  ระหวางวันท่ี 30 มกราคม- 3 กุมภาพันธ 2560   

ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี  โดยผูวิจัยและคณะศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมี

โรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ จากทุกภูมิภาค จํานวน 65 คนรวมกันจัดทํา  รายการคําถาม

แบงเปน 3 ดานตามมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบท่ีเก้ือหนุนใหบรรลุความ 

สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน 10 ขอ  มาตรฐานดาน

กระบวนการ  ซ่ึงเปนการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีสงผลใหบรรลุความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด จํานวน 10 ขอ  และมาตรฐานดานผลผลิต ซ่ึงเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความสําเร็จ 

อยางมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน 13 ขอ รวม 33 ขอ ทุกรายการ 

กําหนดข้ึนตามตัวชี้วัดของแตละมาตรฐาน  หลังจากรวบรวมเสร็จไดมีการนําเสนอใหท่ีประชุมรวมกัน

พิจารณาปรับปรุงรายการคําถามท่ีสะทอนตัวชี้วัดของแตละมาตรฐาน และแกไขปรับปรุง โดยปรับ

มาตรฐานดานปจจัยเหลือ 9 ขอ ดานกระบวนการ 10 ขอ ดานผลผลิต 13 ขอ  รวมรายการคําถามท้ังหมด 

32 ขอ  ซ่ึงเปนความหมายของการบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโรงเรียนดี

ประจําตําบล  จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังท่ีกลาวไวขางตน  พิจารณาความเท่ียงตรง     

ระดับ เกณฑคาเฉลี่ย ความหมาย 

1 นอยกวา 1.50 ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

2 1.50  ถึง  2.49 ความพึงพอใจนอย 

3 2.50  ถึง  3.49 ความพึงพอใจปานกลาง 

4 3.50  ถึง  4.49 ความพึงพอใจมาก 

5 4.50 ข้ึนไป ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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เชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 

                               (2)  การทดลองใช  แบบสอบถามฉบับนี้ไดนําไปทดลองใชกับบุคลากร 3 กลุม 

ไดแก ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนดีประจําตําบล โดยดําเนินการ 2 ข้ันตอนดังนี้ 

                                  ข้ันตอนท่ี 1 ทดลองใชกับคณะศึกษานิเทศก ในการประชุมเตรียมการเก็บ

ขอมูลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  ระหวางวันท่ี 25 - 27 กุมภาพันธ 2560          

ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอร  ถนนพระรามท่ี 6  กรุงเทพฯ   ผูเขาประชุมประกอบดวยคณะทํางาน ซ่ึงเปน

ศึกษานิเทศกจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต) จํานวน 40 คน 

                                    ข้ันตอนท่ี 2  มอบใหศึกษานิเทศก 40 คน นําแบบสอบถามฉบับเดียวกัน   

ไปทดลองใชกับโรงเรียนดีประจําตําบลในเขตพ้ืนท่ีของตน คนละ 2 โรงเรียน โดยมีผูตอบโรงเรียนละ 2 คน 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาท่ีฝายบริหาร และครูผูสอน   

                                    รวมผูตอบแบบสอบถามตามเปาหมายท้ังสองข้ันตอน จํานวน 200 คน และ 

รวบรวมแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใน

วันท่ี 31 มีนาคม 2560  ไดแบบสอบถามคืนมาจากโรงเรียน 110 ฉบับ และแบบสอบถามข้ันตอนท่ี 1 

40 ฉบับ  รวมแบบสอบถามท้ังสิ้น 150 ฉบับ  

                               (3)  การหาคุณภาพ  ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน 

(Reliability)  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – 

Coefficient)  ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามฉบับท่ี 1 เทากับ .9701 (ผลการวิเคราะหระบุไวใน  

หนา 325 – 327)  

                           2)  แบบสอบถามฉบับท่ี 2.1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู และ

ศึกษานิเทศกท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบล   

                               (1)  การสรางและพัฒนา  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับท่ี 2.1 ข้ึน (กอน

การสรางแบบสอบถามฉบับท่ี 1)  โดยกําหนดรายการคําถามแบงเปน 5 ดาน รวม 22 ขอ  แตละดาน     

มีรายการคําถามดังนี้  ดานกระบวนการนิเทศ  มีคําถาม 6 ขอ  ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียน

ตนแบบ มีคําถาม 4 ขอ  ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน มีคําถาม 3 ขอ  ดานรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน มีคําถาม 4 ขอ  และดานผลท่ี

ไดรับจากการนิเทศ  มีคําถาม 5 ขอ  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังท่ีกลาวไว

ขางตน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงค 

ของการดําเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข  โดย

ปรับคํา สํานวนในขอคําถามใหชัดเจนมากข้ึน และตัดขอคําถามในดานการนิเทศและประเมินโรงเรียน
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ตนแบบเหลือ 3 ขอ  ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียนเหลือ 2 ขอ  รวมรายการคําถาม

ท้ังหมด 20 ขอ 

                               (2)  การทดลองใช   แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช  2 ข้ันตอน คือ 

                                    ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับศึกษานิเทศก ในโอกาสการประชุม 

เตรียมการสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 22 -24 มิถุนายน 

2559 ณ โรงแรมเวสตเกต เรสซิเดนท จังหวัดนนทบุรี    ผูเขาประชุมประกอบดวยคณะทํางาน ซ่ึงเปน

ศึกษานิเทศกจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค จํานวน 102 คน  ผูวิจัยได

ทดลองใชกับศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

(สพม.) ท้ัง 5 ภาค ไดแกภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต 

ภาคละ 4 เขต (สพป. 2 เขต สพม. 2 เขต) เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 20 เขต 20 คน  ไดขอมูลครบท้ัง 20 คน    

                                   ข้ันตอนท่ี 2  มอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันใหศึกษานิเทศกไปทดลองใช  

กับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีของตน เขตละ 2 โรงเรียน (40 โรงเรียน)  โดยมีผูตอบโรงเรียนละ 2 คน ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน (80 คน)  และรวบรวมแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศ

และเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2560   

                                    รวมผูตอบแบบสอบถามตามเปาหมายท้ังสองข้ันตอนจํานวน 100 คน  ได

แบบสอบถามคืนมาจํานวน 100 ฉบับ  

                               (3) การหาคุณภาพ  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)     

ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามฉบับท่ี 2.1 เทากับ .9952 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 328)   

                            3)  แบบสอบถามฉบับท่ี 2.2  ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนท่ีมีตอการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

                                (1)  การสรางและพัฒนา  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับท่ี 2.2 ข้ึน โดย

กําหนดรายการคําถามแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน   ดานความสําเร็จ

ของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย  ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ และ 

ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต แตละดานมีคําถามดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ จากนั้น

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังท่ีกลาวไวขางตน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและ 

หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดี

ประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีจํานวนคําถาม 20 ขอ 

                             (2)  การทดลองใช  แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช โดยมอบใหศึกษานิเทศก 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  5 ภาค (ของการทดลองใชแบบสอบถามฉบับท่ี  2.1)

จํานวน 20 คน  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูแทนชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของตน เขตละ 1 คน  รวม 20 คน   

และเก็บแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใน

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2560  ไดแบบสอบถามสงคืนจํานวน 20 ฉบับ 
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                               (3) การหาคุณภาพ  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)     

ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามฉบับท่ี 2.2 เทากับ  .9913 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 329)   

                           4)  แบบสอบถามฉบับท่ี 2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

                               (1)  การสรางและพัฒนา   ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับท่ี 2.3 ข้ึน โดย

กําหนดรายการคําถามแบงเปน 3 ดาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐาน

ดานปจจัย  การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ  การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต  

ท้ังสามดานมีคําถามดานละ 8 ขอ รวม 24 ขอ  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน

ดังท่ีกลาวไวขางตนพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับ

วัตถุประสงค ของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยตรวจสอบ

รายการคําถาม รวมท้ังการใชคํา สํานวนใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  และตัดรายการคําถามออก 4 ขอ 

คงเหลือรายการคําถามท่ีใชจํานวน 20 ขอ  ไดแก ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย 6 ขอ  

ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ  6 ขอ และดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดาน

ผลผลิต 8 ขอ    

                               (2)  การทดลองใช  แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช โดยมอบใหศึกษานิเทศก 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  5 ภาค (ของการทดลองใชแบบสอบถามฉบับท่ี 2.1) 

จํานวน 20 คน  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีของตน เขตละ 1 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 2 คน รวม  40 คน   และเก็บแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2560  ไดแบบสอบถามสงคืนจํานวน 40 ฉบับ 

                               (3) การหาคุณภาพ  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)     

ไดคาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามฉบับท่ี 2.3 เทากับ  .9915 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 330)    

               4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการดังนี้   

                    4.3.1 การเตรียมการเก็บขอมูล  การวิจัยเรื่องนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ  การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงตอง

อาศัยเทคนิควิธีการเฉพาะในการดําเนินการ  และมีผูเก็บขอมูลเปนคณะ  ไดมีการประชุมเตรียมการเก็บ

ขอมูล 1 ครั้ง ระหวางวันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ 2560  ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอรอินน  ถนนพระรามท่ี 6  

กรุงเทพฯ  ผูเขาประชุมครั้งนี้ประกอบดวยคณะทํางาน ซ่ึงเปนศึกษานิเทศกจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภาคจํานวน 40 คน  การเตรียมการเก็บขอมูลมีกิจกรรม 3 เรื่อง 

ไดแก  

                        4.3.1.1 ทบทวนความรูความเขาใจและวิธีดําเนินการในการจัดสนทนากลุม และ

การสัมภาษณเชิงลึก   
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                        4.3.1.2 ศึกษาเครื่องมือโดยพิจารณารายละเอียดของประเด็นการสนทนากลุมและขอ

คําถามในการสัมภาษณ     

                         4.3.1.3  ฝกปฏิบัติ การสนทนากลุมและฝกการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงกลุม 4 กลุม 

ท้ัง 4 กลุมฝกท้ังสองเรื่อง 

                        การประชุมครั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและดําเนินการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  รวมท้ังผูเขาประชุมตองนําความรูและทักษะในครั้งนี้ไปทําหนาท่ีเปนผูนําในการจัดสนทนากลุม

ศึกษานิเทศกในเดือนมีนาคม 2560                        

                   4.3.2  การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการจัดสนทนากลุม กับกลุมบุคคล 3 กลุม ดังนี้ 

                        4.3.2.1  การสนทนากลุมศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบล ตามคําสั่ง  

สพฐ.ท่ี 516/2559  ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559 โดยดําเนินการในการประชุมสัมมนาคณะนิเทศ 

ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ  ปงบประมาณ 2560     

ณ โรงแรม อะเดรียติค พาเลส กรุงเทพมหานคร  และจัดแยกเปน 5 ภูมิภาค  ภาคละ 3 เขต เขต 5 คน  

รวมภาคละ 15 คน  จัดสนทนากลุมรวม 5 กลุม กลุมละ 15 คน ตามกําหนดเวลาดังนี้ 

                            ครั้งท่ี 1  วันท่ี  27 มีนาคม 2560  ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  จํานวน 15 คน  (1 กลุม) 

                            ครั้งท่ี 2  วันท่ี  29 มีนาคม 2560  ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคเหนือและ

ภาคใต  ภาคละ 15 คน รวม 30 คน  (2 กลุม) 

                            ครั้งท่ี 3  วันท่ี  31 มีนาคม  2560  ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคกลางและ

ภาคตะวันออก  ภาคละ 15 คน  รวม 30 คน  (2 กลุม)  

                            จากการจัดสนทนากลุมศึกษานิเทศกท้ัง 3 ครั้ง  ผูวิจัยไดตั้งผูชวยนักวิจัยเปน

คณะเก็บขอมูลรวม 10 คณะ คณะละ 3 คน เพ่ือไปทําหนาท่ีในการจัดสนทนากลุมผูบริหารและครูใน

ภูมิภาคของตน  โดยมีการประชุมซักซอมความเขาใจหลังจากจบการสนทนากลุมท้ัง 3 ครั้ง ท้ังนี้เพ่ือให

เกิดความเขาใจและม่ันใจในการไปจัดสนทนากลุมในระดับภูมิภาค                       

                       4.3.2.2  การสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา จัดโดยเชิญผูบริหารโรงเรียนดีประจํา

ตําบลภายในเขตท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานอาชีพจาก 10 เขต เขตละ10 โรงเรียน  

(ไมซํ้ากับโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ)  รวม 100 คน โดยจัด ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10 เขต 

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

                       4.3.2.3  การสนทนากลุมครูโรงเรียนดีประจําตําบล  จัดโดยเชิญครูผูสอนจํานวน  

10 คนกระจายมาจาก 10 โรงเรียน ประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน  

ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

5 คน  และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 2 คน  โดยดําเนินการสนทนากลุม ณ สถานท่ีเดียวกับกลุม

ผูบริหารสถานศึกษา     
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                   4.3.3  การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณบุคคลตอไปนี้ 

                       4.3.3.1  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลในกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว 

จาก 10 โรงเรียน  จํานวน 10 คน  

                       4.3.3.2  ครูของโรงเรียนดีประจําตําบลในกลุมเปาหมาย 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน  

ประกอบดวยครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี1 คน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  3 คน  รวม 50 คน 

                       4.3.3.3  ผูแทนชุมชนของโรงเรียนดีประจําตําบล 10 โรงเรียน โรงเรยีนละ 4 คน 

ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน และพระสงฆ รวม 40 คน 

                       4.3.3.4  นักเรียนของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 10 โรงเรียน กระจายตามระดับชั้น 

และความสามารถ โรงเรียนละ 4 คน  รวม 40 คน   

                       การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดตั้งผูชวยนักวิจัยเปนคณะเก็บขอมูล

รวม 10 คณะ คณะละ 3 คน  แตละคนทําหนาท่ีสัมภาษณกลุมเปาหมายคนละ 1 หรือ 2 กลุม โดยแบง

หนาท่ีและทําความตกลงกันตามประเด็นคําถามในการสัมภาษณ  ท้ังนี้เพ่ือใหการสัมภาษณดําเนินไป   

ในแนวเดียวกัน 

                   4.3.4  การสอบถามความพึงพอใจ  โดยใชแบบสอบถาม  แบงเปน 2 วธิี คือ สอบถาม 

ในระบบออนไลน และสอบถามโดยใชชุดเอกสาร   

                       4.3.4.1 การสอบถามในระบบออนไลน  ดําเนินการโดยผานทางเว็บไซตของโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล  (www.deetambon.esdc.go.th  - รายละเอียดหนาเว็บไซตปรากฏในภาคผนวก)  

โดยใหเวลาในการตอบขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2560  ผูตอบขอมูลไดแกบุคคลตอไปนี้ 

                           1)  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาท่ี  

ฝายบริหาร จํานวน 6,534  คน ไดรับขอมูล 3,825 คน 

                           2)  ครโูรงเรียนดีประจําตําบล  โรงเรียนละ 3 คน รวม 19,602 คน ไดรับขอมูล 

14,564 คน  

                           3)  ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีมีโรงเรียนดี

ประจําตําบลในความรับผิดชอบ 220 เขต ตามรายชื่อในคําสั่ง สพฐ.ท่ี 516/2559 ลงวันท่ี 7 เมษายน 

2559  จํานวน 982 คน ไดรับขอมูล 703 คน 

 

 

 

 

 

http://www.deetambon.esdc.go.th/
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                        4.3.4.2  การตอบแบบสอบถามโดยชุดเอกสาร  ประกอบดวยขอมูล 3 ฉบับ ผูตอบ

แบบสอบถามไดแก 

                            1)  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล  ครู และศึกษานิเทศก จํานวน 

360 คน ดําเนินการในโอกาสการสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด ไดรับ

ขอมูล 306 คน (ผูบริหาร 110 คน  ครู 115 คน  ศึกษานิเทศก 81 คน) 

                            2)  ผูแทนชุมชน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาสัมภาษณ 10 โรงเรียน จํานวน      

40 คน  ไดรับขอมูล 40 คน 

                            3)  นักเรียน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาสัมภาษณ 10 โรงเรียน จํานวน 100 คน  

ไดรับขอมูล 100 คน                                            

                     กลุมเปาหมายและเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบดวยบุคคลหลายกลุม 

และเครื่องมือหลายฉบับ  ผูวิจัยไดสรุปไวดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี  3.5  จํานวนกลุมเปาหมายการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด ี

                  ประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” แยกตามประเภทเครื่องมือ 

 

 
กลุม 

ผูใหขอมูล 

จํานวนกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลตามประเภทเคร่ืองมือ 

กลุมเปาหมาย 
แบบ

สนทนากลุม 
แบบ

สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

รวม 
ฉบับท่ี 1 
(ออนไลน) 

ไดรับขอมูล 

ฉบับท่ี 2 
(ชุดเอกสาร) 
ไดรับขอมูล 

ผูบริหาร 
ทุกโรงเรียน  6,534 คน 100 คน 10 คน 3,825 คน - 

 4,045 คน 
ประชุม 9 จุด 135 คน - - -   110 คน 

ครู 
ทุกโรงเรียน x 3 คน 
รวม 19,602  คน 

100 คน 50 คน 14,564 คน - 
14,829 คน 

ประชุม 9 จุด 135 คน - - - 115 คน 

ศึกษานิเทศก 
ตามคําสั่ง สพฐ.982 คน 75 คน - 703 คน - 

859 คน 
ประชุม 9 จุด 90 คน - - - 81 คน 

ผูแทนชุมชน 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 
10  โรงเรยีน  
โรงเรียนละ 8 คน  
รวม 80 คน 

- 40 คน - 40 คน 80 คน 

นักเรียน 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
10 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 14 คน  
รวม 140 คน 

- 40 คน - 100 คน 140 คน 

รวม 27,338 คน 275 คน 140 คน 19,092 คน 446 คน 19,953 คน 

          



151 
 

             ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 3 แบบ คือการสนทนากลุม การสัมภาษณ และการ

สอบถามความคิดเห็น และเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informants) 

ซ่ึงไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และนักเรียน  และเก็บขอมูลจากผูแทนชุมชน ซ่ึงเปน

กลุมผูเก่ียวของ (General Informants)  ไดแก พระสงฆ กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และ

ผูนําชุมชน  และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาดวยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานวิธีการ 

รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือเก็บขอมูลดวยวิธีการเดียวกันกับบุคคลหลายกลุม 

โดยมีประเด็นท่ีนําไปสูเปาหมายเดียวกันคือสภาพความสําเร็จ ปญหาขอจํากัด วิธีการสงเสริมใหประสบ

ความสําเร็จ และความพึงพอใจ  ท้ังนี้โดยตั้งอยูบนกรอบการพัฒนาเดียวกันคือมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

โรงเรียนดีประจําตําบล   

             นอกจากนั้นยังไดขอความอนุเคราะหขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลเชิงลึก (Key Informants)  

เก่ียวกับโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยการสัมภาษณบุคคลสําคัญท่ีเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ  

กระทรวงศึกษาธิการไดแก นายชินวรณ บุณยเกียรติ และศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช  ผูริเริ่มใหมี

โครงการนี้และผูสืบสานนโยบายตอมา  รวมท้ังสัมภาษณ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฒโฑ)  

ผูแทนพระสงฆ ผูรวมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลในการพัฒนาระยะท่ี 2     

โดยไดนํามาใชเปนขอมูลความรูดานการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแนวคิดของ

ผูบริหารระดับนโยบาย (ในบทท่ี 2)  ขอมูลท้ังหมดท่ีไดมา ชวยสะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินงานของ

โรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีสามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางชัดเจน 

               4.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

      4.4.1  การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  และการสัมภาษณเชิงลึก  

(In - depth Interview)  ใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาเปนรายมาตรฐาน 

      4.4.2  แบบสอบถามความพึงพอใจทุกฉบับ ใชการวิเคราะหเชิงสถิติ มีสถิติสําหรับการ

วิเคราะห คือ  

                       4.4.2.1  สถิติท่ีใชในการพัฒนาเครื่องมือ คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับจุดประสงค  (Index of Objective Congruence : IOC)  และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

                       4.4.2.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

และคารอยละ  การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามทุกฉบับ ผูวิจัยไดนําขอมูลไปตรวจสอบเบื้องตน  

ลงรหัสแลวนําไปคํานวณหาคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS 11.5 for Windows)  สรุปขอมูลเปนรายดานและเปนภาพรวม พรอมท้ัง

วิเคราะหคาความเชื่อม่ันในแตละฉบับ  สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

               4.5  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

                      ผูวิจัยสรุปขอมูลจากการศึกษาผลท่ีไดจากการสอบถามความพึงพอใจ  การสัมภาษณ

เชิงลึก และการสนทนากลุม  โดยนําเสนอผลการวิจัยท้ังเชิงสถิติและเชิงพรรณนา แลวสรุป อภิปรายผล

และเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย  
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            การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model”  

สามารถเขียนเปนแผนภูมิแสดงข้ันตอนการดําเนินการได ดังนี้ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แผนภูมิท่ี 3.5  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 
โดยใช “8S’s Supervisory Model” 

 

การปฏิบัติการ (Implement)                                           
หรือการวิจัย2 (Research : R2) 

การประเมินผล (Evaluate) 
 หรือการพัฒนา2 (Development : D2 ) 

การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development  หรือ 
การพัฒนา1 (Development : D1)                                                                                                                 

การวิเคราะห (Analysis)                
หรือการวิจัย1 (Research1) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

สรุปรายงานผลการวิจัย 

  กลุมเปาหมาย    
ในการวิจัย 

การเก็บรวบรวม    
ขอมูล 

 เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย 

 การวิเคราะห
และการนาํเสนอ

ขอมูล 
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ตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย 

            ผูวิจัยรวบรวมผลการศึกษาขอมูล  สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย จัดทํารางรายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ และจัดพิมพเปนเลมเอกสารการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 

8S’s Supervisory Model”  นําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเผยแพร

ผลการวิจัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต  และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

ทุกโรงเรียน โดยผานทางเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

              การวเิคราะหขอมูลในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4  ตอน       

ดังตอไปนี้ 

            ตอนท่ี  1  สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนางาน   

โดยใช “8S’s Supervisory Model” 

  ตอนท่ี  2  ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล     

  ตอนท่ี  3  วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ   

  ตอนท่ี  4  ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา 

ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน 

 

ตอนท่ี 1  สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนางาน    

            โดยใช “8S’s Supervisory Model” 

            สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพ 

โดยใช “8S’s Supervisory Model” นําเสนอเปน 2 ตอนยอย ไดแก  ผลจากการสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion)  และผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) พรอมขอมูลเหตุผล 

ดังนี้ 

               1.1 ผลจากการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) 

                    การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

โดยการสนทนากลุม  ดําเนินการกับบุคลากร 3 กลุม ไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล 

ครู และศึกษานิเทศก  มีผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมบุคลากร และมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนดี

ประจําตําบล ดังตอไปนี้   

                    1.1.1  ผลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา 

                        1.1.1.1 มาตรฐานดานปจจัย 

                        สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย 

จากขอมูลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา  พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัด

ท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม และ

สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม  ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ  และตัวชี้วัด 

ท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูล

ดังนี้ 
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                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม บอกถึงความ

เปนคนมีคุณภาพของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ซ่ึงไดแก ผูบริหาร ครู 

กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ท่ีรวมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจนเกิดความกาวหนา ท้ังดาน

งานวิชาการและดานกายภาพ โดยมีเหตุผลสนับสนุนเชิงประจักษหลายประเด็น ไดแก 

                               (1)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเขมแข็ง  กระตือรือรนในการบริหาร

จัดการ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและทุมเทในการทํางาน สงผลใหครูมีตัวอยางในการปฏิบัติงาน  

                               (2)  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร มีการวางแผนท่ีดี เอาใจใสในงาน

อยางเต็มท่ี จริงจังกับการดําเนินงานในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลจนประสบผลสําเร็จ  สงผลใหครู

จัดการเรียนรูท่ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  

                               (3)  ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความตระหนักในหนาท่ี ตั้งใจทํางาน  

กลานํา ทําจริง ไมท้ิงโรงเรียน  

                               (4)  บุคลากรมีความตระหนัก ตื่นตัว มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการเขารวม

โครงการทําใหงานเกิดการแขงขัน  มีรูปแบบ“บวร” ชัดเจน สงผลใหงานทุกอยางประสบผลสําเร็จบรรลุ

ตัวชี้วัดทุกรายการ แมวาปจจัยอยางอ่ืนไมมีความพรอมก็สามารถทําใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานได 

                               (5) ครูมีคุณภาพ มีความมุงม่ัน กระตือรือรน และรวมมือในการปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมาย อยางเต็มความสามารถ มีการเตรียมตนเอง เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                               (6) คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

รวมมือกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานท่ี สรางภูมิปญญา แหลงเรียนรู สงเสริมสนับสนุนการ

บริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนอยางดี  

                           2) ตัวชี้วัดท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม และ

สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดนี้มีขอมูลระบุวา โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพรูปแบบ 

“บวร”ท่ีชัดเจน  ทําใหงานทุกอยางประสบความสําเร็จ แมวาปจจัยอ่ืนไมมีความพรอม แตก็สามารถทํา

ใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานได 

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดรับงบประมาณ 

ในการบริหารจัดการนอย แตก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางคุมคา 

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสม พรอมใชงาน มีเหตุผลระบุวา  

                                (1) โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ มากกวา

โรงเรียนท่ีไมไดเขารวมโครงการ มีการนํามาพัฒนาปรับปรุงดานอาคารสถานท่ีกอนเปนอันดับแรก มีการ

พัฒนาทางกายภาพชัดเจน สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี   

                                (2)  ผลพวงจากการประเมินโรงเรียนดีศรีตําบล ท่ีมีพระเปนกรรมการ ทําให

โรงเรียนสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น สวยงาม จึงดูดีกวาโรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน  
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                      1.1.1.2  มาตรฐานดานกระบวนการ 

                            สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ในมาตรฐานดาน

กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา  พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมาก

ท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  และตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสราง

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูล

ดังนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1  กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  มีขอมูลระบุวา 

                                (1)  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีเครือขายทุกภาค

สวนรวมมือสนับสนุน  การทํางานใชหลักการแบบครอบครัว แบบพ่ีนอง ชุมชนและศิษยเกาสนับสนุน

งบประมาณ 

                               (2)  ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร

ในโรงเรียนเปนระยะ และสมํ่าเสมอ 

                            2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีขอมูลท่ีเปนเหตุผล

ประกอบคือ 

                                (1)  ครูวางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เอาใจใสดูแลนักเรียน

อยางเต็มความสามารถ                        

                                (2)  โรงเรียนเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมงานอาชีพ เพ่ือสราง

โรงเรียนทํามาหากิน โดยการทําโครงการผลิตอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน การตีมีด   การจัดทําแปลงเกษตร 

การปลูกผักดวยระบบไฮโดรโปนิกส  ขยายการปลูกกาแฟ  สงเสริมงานคหกรรม ขนมอบ (มีเตาอบ)  

การทอผากระเหรี่ยง โดยโรงเรียนสนับสนุนอุปกรณทอผาให   

                           3) ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เหตุผลคือ โรงเรียนมีการ

สงเสริมสนับสนุนการนิเทศภายในท่ีประสบความสําเร็จ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีชวยเสริมใหงาน

ประสบความสําเร็จ   

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

เหตุผลคือ โรงเรียนมีการสอดแทรกคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนัก 

เห็นคุณคาของการทําความดีและปฏิบัติตนเปนคนดี โดยผานกิจกรรมตาง ๆ                      

                      1.1.1.3 มาตรฐานดานผลผลิต 

                            สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต 

จากขอมูลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัด 

ท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี  และตัวชี้วัดท่ี 5  

นักเรียนเปนคนมีความสุข โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้  
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                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  เหตุผลท่ีระบุคือ โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบาย

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กําหนดเปาประสงคหลักของการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีชัดเจน สามารถพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ 

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  มีเหตุผลประกอบคือ 

                                (1) โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน มีผลิตภัณฑเปนของ

ตนเอง มีผลผลิตดานงานอาชีพท่ีมีคุณภาพ สามารถจําหนายได  

                                (2) โรงเรียนสงเสริมและพัฒนางานดานอาชีพ นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสใหปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน                        

                                (3)  ผูบริหารมีนโยบายใหนักเรียนท่ีจบทุกคนตองมีอาชีพติดตัว  อยางนอย   

คนละหนึ่งอาชีพ  โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพ โดยมีอาชีพท่ีหลากหลาย คือ    

การปลูกมะนาว การทอผา การเพาะปลูกยาสมุนไพร การผลิตน้ํายาลางจาน การทําไมกวาด และ

การนวดแผนโบราณ                              

                           3) ตัวชี้วัดท่ี 3  นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข 

เหตุผลท่ีระบุคือ นักเรียนไมมีการลักขโมย และไมมีการทะเลาะวิวาท  มาโรงเรียนดวยความสดชื่น ยิ้มแยม 

แจมใส   

                   1.1.2  ผลการสนทนากลุมครู 

                       1.1.2.1 มาตรฐานดานปจจัย 

                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย 

จากขอมูลการสนทนากลุมครู  พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากร      

มีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  โดยผูรวมสนทนากลุม     

ใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1  บุคลากรมีคุณภาพ  โดยมีขอมูลท่ีเปนเหตุผลเชิงประจักษในดาน

การเปนคนมีคุณภาพ ดังนี้ 

                                (1)  ผูบริหารมีความใสใจในการบริหารและทํางานเชิงรุก บริหารจัดการแบบ

มีสวนรวม  ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ  

                                (2)  ครูเปนผูมีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีความรักความเมตตาตอศิษย มีการ

เตรียมความพรอมในการสอนทุกรายวิชา มีความเขมแข็งและมีจุดยืนของตัวเอง นักเรียนไดรับรางวัล

ระดับประเทศท้ัง ๆ ท่ีเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  

                                (3)  ครูเปนผูมีวินัย ตั้งใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง และเผยแพรความรูสูเพ่ือนรวมงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เลาเรื่องการจัดการเรียน

การสอนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
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                           2) ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  มีเหตุผลประกอบ

คือ โรงเรียนมีอาคารเรียน มีหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองธรรมะ แตละหองมีวัสดุอุปกรณ

ครบตามเกณฑ  มีสนามบาสเก็ตบอล  มีบานพอเพียง โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบล  และทุกภาคสวนในทองถ่ิน   

                       1.1.2.2 มาตรฐานดานกระบวนการ  

                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน

กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมครู  พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 1 

กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูรวมสนทนากลุม 

ใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูลเหตุผลประกอบ

คือ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางชัดเจน ผลักดันจากกรรมการชุมชนชวยเสริมแรงและงบประมาณ

และเอ้ือใหกับโรงเรียนทุกเรื่อง ความสามารถในการถายทอดประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบทุกเรื่อง   

                             2)  ตัวชี้วัดท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีเหตุผลระบุไว

หลายประเด็นดังนี้ 

                               (1) โรงเรียนมีการนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ ตามความตองการ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

                               (2) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียน

ท่ีสนใจเขามารวมกิจกรรม  เชน  การทอผา  การผลิตกระเปา  การทําขนม   

                               (3) สงเสริมงานอาชีพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ใหความรูเรื่องการใช

วัสดุธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี เพราะผูปกครองนักเรียนปลูกพืชเศรษฐกิจอยูแลว 

เชน มะเขือเทศ แครอท 

                               (4)  สงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยสอนการทอผากระเหรี่ยงและสงเสริม 

การประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลปเพ่ือจําหนาย เนื่องจากมีครูท่ีจบสาขานาฏศิลป   

                               (5) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู โดยการสงเสริมอาชีพ

ใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน                                

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยมีเหตุผลคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คานิยมหลัก 12 

ประการ ในรายวิชากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ทําใหนักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว 
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                      1.1.2.3 มาตรฐานดานผลผลิต 

                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต 

จากขอมูลการสนทนากลุมครู  พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียน    

ทํามาหากิน  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี  ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง  และตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียน

เปนคนมีความสุข  โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้ 

                          1)  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  มีขอมูลท่ีเปนเหตุผลประกอบ ไดแก 

                                (1)  โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดความรูนักเรียน ใหมีพ้ืนฐานอาชีพ

ในทองถ่ินท่ีชัดเจน มีผลผลิตท่ีนํามาจําหนายได เชน มีสินคาอินทรีย สบูกากกาแฟ เปดรานกาแฟ ฯลฯ              

                                (2)  มีสถานท่ีฝกอาชีพ มีการใชสถานประกอบการในชุมชนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนมากข้ึนอยางเดนชัด   

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี เหตุผลท่ีระบุคือนักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอม

ถอมตน ไมกาวราว  เนื่องจากโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

และคานิยมหลัก 12 ประการ   

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 4  นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลคือนักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน 

ตนทุนกําไร มีแนวทางการประกอบอาชีพ และมีผลงานท่ีนําไปสูอาชีพท่ีชัดเจนในอนาคต  

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 5  นักเรียนเปนคนมีความสุข  นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   

ในสิ่งท่ีตนเองสนใจรวมกิจกรรม ฝกประสบการณ มีความรู มีทักษะชีวิต และมีทักษะกระบวนการ    

ทางวิชาชีพ 

                  1.1.3  ผลการสนทนากลุมศึกษานิเทศก   

                      1.1.3.1 มาตรฐานดานปจจัย 
                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย 

จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 1 

บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน โดยผูรวมสนทนา

กลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้ 

                           1) ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม สะทอนใหเห็น

ความเปนคนมีคุณภาพ และเปนแบบอยางท่ีดีของทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบล  ซ่ึงไดแก ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ท่ีรวมกันพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนจนเกิดความกาวหนา ท้ังดานงานวิชาการและดานกายภาพ การเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

ดังกลาวมีขอมูลสนับสนุน ท่ีเปนเหตุผลเชิงประจักษหลายประเด็น ไดแก 

                               (1) ผูบริหารเปนเปนนักวางแผน เปนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนดี

ประจําตําบล ใหความสําคัญแกโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สรางการบริหารแบบมีสวนรวม ทีมงาน

ของฝายบริหารชวยกันนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีความกระตือรือรน รับผิดชอบภาระงานอยางเต็มกําลัง 

มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี    
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                           (2) ผูบริหารมีความสามารถ มีภาวะผูนําสูง มีวิสัยทัศน บุคลากรในโรงเรียนให

ความรวมมือ มีมนุษยสัมพันธดี  มีเทคนิคในการสรางเสริมความรวมมือของชุมชน กรรมการสถานศึกษา 

องคคณะทองถ่ิน ใหเขามามีบทบาทชวยเหลือโรงเรียนไดอยางดี  รวมท้ังครูภูมิปญญา วัด ชุมชนใหการ

สนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน  ถาคนพรอมงานจะเดิน ผูบริหารและครูถามีภาวะผูนํา

จะทําใหงานเดนชัด                                         

                           (3)  ผูบริหารเคยอยูในโครงการและมีความมุงม่ันพัฒนาโรงเรียนมาแตเริ่มตน   

จะเขาใจจุดประสงคและภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล มีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  สามารถขับเคลื่อนสรางผลงานการพัฒนาโรงเรียนใหเปนท่ีประจักษชัดเจน และ

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

                           (4)  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี  สามารถสรางความรวมมือกับชุมชน

ในการบริหารจัดการ และดําเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลจนประสบความสําเร็จเปนท่ีปรากฏ

ตอสาธารณชนไดอยางดี   

                           (5)  บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ผูบริหารเปน

ผูมีบทบาทมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

                           (6) ครูมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน สามารถนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานงานอาชีพ 

ครูมีเปาหมายการทํางานเปนเอกภาพ สงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาชีพกีฬา ดนตรี  จึงเปนปจจัยสําคัญ      

ท่ีสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี 

                           (7)  ครูมีความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการสอน นําเทคโนโลยี 

มาใชในการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนใหอานออกเขียนได และเปนคนมีวินัย  

                       2)  ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ี เพียงพอเหมาะสมพรอมใชงาน  เปนตัวชี้วัดท่ีปรากฏ

ใหเห็นทางดานกายภาพ  ดานนี้มีผูมีสวนเก่ียวของเขามาชวยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้ังภูมิทัศน และตัว

อาคารสถานท่ี ซ่ึงมีเหตุผลเชิงประจักษ ไดแก  

                           (1)  โรงเรียนมีอาคารเรียน สถานท่ีไดรับการปรับปรุง ท้ังอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ทาสี ทํารั้ว โรงอาหารถูกจัดเปนสัดสวนปองกันสัตวเลี้ยง  ตกแตงบริเวณโรงเรียนทําใหโรงเรียนสะอาด 

เปนระเบียบ รมรื่นสวยงาม นาอยู นาดู นาเรียน เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณมีการปรับปรุงซอมแซม

ใหพรอมใชงาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเห็นเปนรูปธรรมมากท่ีสุด                    

                            (2)  โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนดานอาชีพ

และมีการจัดระบบภายในท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียนดีประจําตําบล  
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                     1.1.3.2 มาตรฐานดานกระบวนการ 

                            สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน

กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด

คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีมีคุณภาพ 

                  1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ มีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ 

                      (1)  โรงเรียนมีการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับแผนงาน โครงการ

ท่ีจะดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

                      (2)  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคณะนิเทศ มีการเชิญประชุมบุคลากรหลักมารวม

วางแผน มีการใหความรูและสรางความตระหนักใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการ 

                                (3)  มีการวางแผน ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ในบริบทท่ีมีขอจํากัด ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนานําแผนสูการปฏิบัติจริง  ผูบริหาร ครู 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล                                                

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ขอมูลท่ีเปนเหตุผล

คือ โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพผานกระบวนการสหกรณ  นักเรียนเรียนรู

เก่ียวกับงบประมาณ การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ สงเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในกิจกรรม

งานอาชีพ  และมีรูปแบบการรวมกลุมแบบบริษัท  

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศกํากับติดตาม

และสงเสริมใหเกิดการนิเทศภายใน จากศึกษานิเทศก รวมถึงการประเมินผล และนําผลมาใชในการปรับปรุง 

พัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ  

                           1.1.3.3 มาตรฐานดานผลผลิต 

                              สภาพความสําเร็จของการดําเนนิงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต 

จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 2 

โรงเรียนทํามาหากิน  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัดท่ี 4 

นักเรียนเปนคนเกง 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  มีขอมูลเหตุผลระบุวา โรงเรียนไดรับการยอมรับ  

มีการสงบุตรหลานท่ีอยูไกล ๆ มาเขาเรียน  นักเรียนมีความสุข ผูปกครองพึงพอใจ  งานอาชีพและงาน

วิชาการของโรงเรียนไดรับการพัฒนา มีผลงานท่ีชัดเจนท้ังดานผลิตภัณฑและองคความรูของผูเรียน     

มีผลผลิตดานงานอาชีพท่ีมีคุณภาพสามารถนํามาจําหนายได   

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  มีขอมูลท่ีเปนเหตุผลสนับสนุนดังนี้ 

                               (1) การสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียนเปนการสรางอาชีพใหเกิดข้ึนกับเด็ก       

มีรายไดระหวางเรียน มีผลผลิตดานงานอาชีพจําหนาย เอ้ือใหเด็กท่ีไมไดเรียนตอมีทักษะงานอาชีพ   

เพ่ิมมากข้ึน   
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                               (2) โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในกิจกรรมงานอาชีพ 

เปนการปลูกฝงเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตแกนักเรียน 

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี  มีเหตุผลคือ นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา    

มีความซ่ือสัตย สัมมาคารวะ  มีน้ําใจตอเพ่ือน พ่ี และนอง รวมถึงมีน้ําใจตอครู ชวยเหลือครูทํางาน     

โดยไมตองรองขอ รูจักอาสา ไมนิ่งดูดาย  

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 4  นักเรียนเปนคนเกง คือ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ 

เรียนรูเก่ียวกับงบประมาณ  การขาย การออกแบบ ไดฝกอาชีพในการทํามาหากินในโรงเรียน  มีพ้ืนฐาน

ดานอาชีพสอดคลองกับทองถ่ิน มีผลผลิตในดานงานอาชีพ   

                      ขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ท่ีไดจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)     

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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    ตาราง 4.1    ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน 

                     โรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐาน ดานปจจัย  จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด) ครู (ตัวชี้วัด) ศึกษานิเทศก (ตัวชี้วัด) 
1.  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา มีความ
ตระหนักในหนาท่ี ตั้งใจทํางาน กลานํา ทําจริง  
มีความเขมแข็ง กระตือรือรน ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ (1) 

1. ผูบริหารมีความใสใจในการบริหารและทํางาน
เชิงรุก บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ในบริบทท่ีมี
ขอจํากัด ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาจนเปนท่ีประจักษ  (1) 

1. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี มีเทคนิคในการ 
สรางเสริมความรวมมือของชุมชน มีความมุงม่ันพัฒนา
โรงเรียน เขาใจจุดประสงคและภาพความสําเร็จของ
โรงเรียนดีประจําตําบล มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (1) 

2. ครูมีคุณภาพ มีความมุงม่ัน กระตือรือรน 
และรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
อยางเต็มความสามารถ มีการเตรียมตนเองและ
ความพรอม ในการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูง   (1)  

2. ครูเปนผูมีวินัย ตั้งใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธา
ในวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ
เผยแพรความรูสูเพ่ือนรวมงาน  มีความรับผิดชอบ
ในหนาท่ี มีความรัก ความเมตตาตอศิษย (1) 

2. ครูมีความรู ความสามารถ เปาหมาย ในการทํางาน
อยางเปนเอกภาพ มีทักษะในการสอนดี นําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนใหมี
วินัย อานออกเขียนได สงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาชีพ 
(1) 

3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพรูปแบบ
“บวร”  ชัดเจน สงผลใหงานทุกอยางประสบ
ผลสําเร็จบรรลุตัวชีว้ัดทุกรายการ แมวาปจจัย
อ่ืนไมมีความพรอม  แตก็สามารถทําใหเกิด
คุณภาพในการปฏิบัติงานได  (2)  

3. โรงเรียนมีหลักคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน 
สรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน  บุคลากรมี
จุดยืนของตนเอง มีความเสียสละ ใหเวลาในการ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ (1) 
 

3. บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จ 
ผูบริหารเปนผู ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการประสาน
ขับเคลื่อนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพใหชุมชนและภาคีเครือขายเขามามี   
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ  (1) 

4. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี อุปกรณเครื่องมือ 
พรอมใชงาน  มีการพัฒนาทางดานกายภาพท่ี
ชัดเจน มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ 
เรียนรู (5) 

4. โรงเรียนมีสถานท่ีเอ้ือตอการใชงานและเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน และจัดไวบริการชุมชน บริเวณ
โรงเรียนรมรื่น สะอาด สวยงาม และมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง  (5) 

4. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพให 
มีบรรยากาศนาอยู นาเรียน เห็นความเปลี่ยนแปลงได
ชัดเจน สงผลตอความพึงพอใจของทุกฝาย (5) 
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    ตาราง 4.2   ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล   

                    ตามมาตรฐาน ดานกระบวนการ  จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วดั) คร ู(ตัวชี้วัด) ศึกษานิเทศก (ตัวชี้วัด) 

1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ แบบมี  
สวนรวม  มีเครือขายทุกภาคสวนรวมมือสนับสนุน 
การทํางานใชหลักการแบบครอบครัว แบบพ่ีนอง 
ศิษยเกาสนับสนุนงบประมาณ (1) 

1 โรงเรียนมีการนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูและ
เสริมสรางประสบการณ ตามความตองการ 
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน (1) 

1. โรงเรียนมีการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ
เก่ียวกับแผนงานโครงการ  ท่ีจะดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ใหแกผูรับผิดชอบระดับโรงเรียน  บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (1) 

2. ครูเอาใจใสนักเรียนอยางเต็มความสามารถ          
วางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เนน
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมงานอาชีพ (3) 

2.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงาน
อาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนท่ีสนใจเขา
มารวมกิจกรรม  (3)          

2. โรงเรียนมีการวางแผน ในการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทท่ีมีขอจํากัด 
ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนานําแผน  สูการ
ปฏิบัติจริง  (1) 

3. โรงเรียนดําเนินการบริหารอยางมีระบบ            

มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน    

ชวยเสริมใหประสบความสําเร็จ  (4) 

3. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมง

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู โดยการสงเสริมอาชีพ

ใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  (3) 

3. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีทีมนิเทศ มีการเชิญประชุม

ผูบริหารมารวมวางแผน มีการใหความรูสรางความ

ตระหนักใหโรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการ   
 (1) 

4. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีการสอดแทรก

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือใหนักเรียน
มีความตระหนัก เห็นคุณคาของการทําความดี  และ
ปฏิบัติตนเปนคนดี (5) 

4. ผูบริหารมีนโยบายใหจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ อยาง
หลากหลาย และเครงครัด เชน การทําความ
เคารพ การมีน้ําใจ จิตสาธารณะ  (5)        

4. ศึกษานิเทศกสงเสริมใหมีการนิเทศภายใน มีการ
นิเทศกํากับ ติดตาม และประเมินผล รวมถึงนําผล      
มาใชในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา และการจัด  
การเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ  (4) 
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    ตาราง 4.3  ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

                   ตามมาตรฐาน ดานผลผลิต   จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด) ครู (ตัวชี้วัด) ศึกษานิเทศก (ตัวชี้วัด) 

1. โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ.  กําหนด
เปาประสงคหลักท่ีชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็น   
แนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงาน
อาชีพ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาส
ปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน  (1) 

1.  โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดนักเรียน    
ใหมีพ้ืนฐานอาชีพในทองถ่ินท่ีชัดเจน มีผลผลิต  
ท่ีนํามาจําหนายได   มีสถานท่ีฝกอาชีพ มีการใช
สถานประกอบการในชุมชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากข้ึนอยางเดนชัด  (2) 

1. โรงเรียนไดรับการยอมรับ มีการสงบุตรหลานท่ี 
อยูไกล ๆ มาเขาเรียน นักเรียนมีความสุข ผูปกครอง 
พึงพอใจ งานอาชีพและงานวิชาการของโรงเรียน
ไดรับการพัฒนา (1) 

2 .  ผูบริหารมีนโยบายใหนักเรียนท่ีจบทุกคนตองมี
อาชีพติดตัวอยางนอยคนละหนึ่งอาชีพ  โรงเรียนมี
การสงเสริมงานอาชีพ โดยมีอาชีพท่ีหลากหลาย  (2) 

2. นักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน      
ไมกาวราว  เนื่องจากโรงเรียนการจัดกิจกรรม
การเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  (3)    

2. โรงเรียนมีผลงานท่ีชัดเจนท้ังดานผลิตภัณฑและ
องคความรูของผูเรียน มีผลผลิตดานงานอาชีพท่ีมี
คุณภาพสามารถนํามาจําหนายได  (2) 

3. โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
มีผลิตภัณฑเปนของตนเอง มีการสงเสริมพัฒนางาน
อาชีพ มีรายไดระหวางเรียน  และมีผลผลิตดานงาน
อาชีพท่ีมีคุณภาพสามารถนํามาจําหนายได  (2) 

3. นักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน ตนทุนกําไร  
มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีผลงานท่ีนําไปสู
อาชีพท่ีชัดเจนในอนาคต  (4) 

3.  นักเรียนมีคุณธรรม  มีจิตอาสา มีความซ่ือสัตย   
มีสัมมาคารวะ  มีน้ําใจตอเพ่ือนๆ พ่ีๆ และนอง 
ตลอดรวมถึงมีน้ําใจตอครู  ชวยเหลือครูทํางาน 
โดยไมตองรองขอ  ไมนิ่งดูดาย  (3) 

4. นักเรียนมาโรงเรียนดวยความสดชื่น ยิ้มแยม
แจมใส ไมมีการลักขโมย และไมมีการทะเลาะวิวาท 
(3) 

4. นักเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง รวมกิจกรรมฝกประสบการณ  
มีความรู มีทักษะชีวิต  และมีทักษะทางวิชาชีพ
(5) 

4.  มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ 
เรียนรูเก่ียวกับงบประมาณ การขาย การออกแบบ  
ไดฝกอาชีพในการทํามาหากินในโรงเรียน มีพ้ืนฐาน
ดานอาชีพสอดคลองกับทองถ่ิน มีผลผลิตในดานงาน
อาชีพ  (4) 
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              สรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เก่ียวกับสภาพความสําเร็จของ

การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

              1.  มาตรฐานดานปจจัย  ตัวชี้วัดท่ีผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ี 5 

อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  และตัวชี้วัดท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

              2.  มาตรฐานดานกระบวนการ ตัวชี้วัดท่ีผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมี

ประสิทธิภาพ   ตัวชีว้ัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ   ตัวชี้วัดท่ี 4  กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  และตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการ

สรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

              3.  มาตรฐานดานผลผลิต ตัวชีว้ัดท่ีผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 2  โรงเรียนทํามาหากิน   

ตัวชี้วัดท่ี 3  นักเรียนเปนคนดี   ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง   และตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข 
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              1.2  ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) 

                     การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก ดําเนินการกับบุคลากร 3 กลุม ไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ครู และผูแทนชุมชน  มีผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมบุคลากร และมาตรฐานตัวชี้วัด

โรงเรียนดีประจําตําบล ดังนี้   

                   1.2.1  ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 

                       1.2.1.1  มาตรฐานดานปจจัย  

                            สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน

ปจจัย จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอและ   

มีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ซ่ึงมีขอมูลและเหตุผลประกอบ

ดังนี้ 

                            1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  บอกถึงความ

เปนคนมีคุณภาพ และเปนแบบอยางท่ีดีของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล   

ซ่ึงไดแก ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ท่ีรวมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจนเกิด

ความกาวหนา ท้ังดานงานวิชาการและดานกายภาพ โดยมีขอมูลสนับสนุนท่ีเปนเหตุผลเชิงประจักษ

หลายประเด็น ไดแก                    

                               (1)  ผูบริหารมีคุณภาพ คือ มีภาวะผูนํา นาํนโยบายสูการปฏิบัต ิและบริหารงาน 

แบบมีสวนรวม   

                                (2)   ครูมีคุณภาพ คือประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความมุงม่ันศรัทธาในงาน 

เสียสละเวลาอุทิศตน ทําการสอนนอกเวลา แกปญหานักเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  จากแรง

บันดาลใจโรงเรียนดีประจําตําบล  ครูมีความเขมแข็ง  ทํางานตรงตามความสามารถ  ใหความรวมมือดี 

ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน มีแนวคิดและปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ครูปฏิบัต ิ    

ตอเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน อยางเปนกัลยาณมิตร 

                                (3) องคคณะบุคคลของโรงเรียนมีคุณภาพ มีกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปญญา     

วัด  ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ใหการสนับสนุน   ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของโรงเรียน   

ทุกโอกาสท่ีโรงเรียนมีงาน และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ  ดังขอมูลความเห็นของ

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  

ท่ีกลาววา  “ปจจัยความสําเร็จของโครงการ คือการรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนมีสวนรวม  

เพราะฉะนั้น การบริหารระดับนโยบายจึงควรใชรูปแบบนี้ในการพัฒนาใหโรงเรียนเขมแข็ง”           

 (บ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)                             
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                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เพียงพอและมีคุณภาพ  

เหตุผลคือ ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายทุกนโยบาย เชนโครงการ DLIT ไดรับจัดสรรวัสดุอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร ทีวี และสื่อการสอนออฟไลน พรอมใหครูใช ในขณะเดียวกันชุมชน ผูปกครอง และ

สถานประกอบการตาง ๆ ใหบริการเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน                       

                          3)  ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน มีขอมูลท่ีเปนเหตุผล 

ของความสําเร็จคือ โรงเรียนมีอาคาร มีหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองธรรมะ มีสนามกีฬา    

มีบานพอเพียง แตละหองมีวัสดุอุปกรณครบตามเกณฑ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบล และทุกภาคสวนในทองถ่ิน ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 1 ใหขอมูลวา  

 

 

 

 

 

 

                                 

                      1.2.1.2 มาตรฐานดานกระบวนการ 

                            ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จ     

มากท่ีสุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ คือตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมี

ประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา  และตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน     

การสอนท่ีมีคุณภาพ  มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังตอไปนี้ 

                            1)   ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ   ผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวา           

                                (1)  ผูบริหารใชแผนพัฒนาคุณภาพเปนฐานในการดําเนินงาน และมีการนํา

แผนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนระบบ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา ให

ปรากฏผลชัดเจนเปนท่ีประจักษ มีระบบการบริหารจัดการเปนข้ันตอนตามลําดับ มีการติดตามประเมิล

ผลอยางตอเนื่อง มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีครบถวน และสอดคลองกับการประเมิน 

                                (2)  บริหารแบบมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนรวมมือสนับสนุน 

ใชหลักการทํางานแบบครอบครัว แบบพ่ีแบบนอง มีเครือขายการทํางาน 

 

     “โรงเรียนมีการพัฒนาท้ังดานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน ซ่ึงเปน

การพัฒนาท่ีเห็นชัดเจนมาก มีธนาคารโรงเรียน มีอาคารพิพิธภัณฑและ

ใชเปนหองสมุดท่ีบริการความรูแกนักเรียนและชุมชน งบประมาณ    

ในการสรางสวนใหญมาจากองคการบริหารสวนตําบล วัด และชุมชน   

ใหการสนับสนุน และเนื่องจากเปนโรงเรียนดีประจําตําบลรุนแรก      

จึงไดรับงบประมาณจากโครงการสรางสระวายน้ํา สําหรับใชในการเรียน

การสอนและบริการชุมชน โดยมีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลอยาง

เปนระบบ” 

(ส. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ)  
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                               (3) พัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนารอบดาน ทําทุกเรื่อง

ไปพรอม ๆ กัน  โดยมีการประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก ใหทราบวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียน

ดีประจําตําบล เพ่ือเปนแนวทางดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                  

                              (4)  ใชกระบวนการบริหารแบบกระจายอํานาจ ในลักษณะจัดโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ โดยจัดครูบริหารจัดการดูแลเปนระดับ เปนชุด ๆ   

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา มีขอมูลเหตุผลของการสรางโอกาส

ดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก 

                               (1)  โรงเรียนใหโอกาสเด็กพิเศษมาเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยนําหลักการของ      

5 หองชีวิต มาใชในกระบวนการเรียนการสอน    

                                 (2)  จัดโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

เพ่ือแกไขปญหานักเรียน    

                                 (3)  เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา โดยการสรางหอพักใหนักเรียนท่ีอยู

หางไกลสามารถพักนอนในโรงเรียน   

                                 (4)  บริหารจัดการโดยเปดโรงเรียนสาขา ในกรณีท่ีมีชุมชนอยูหางไกล จัดทําแผน

โดยการสงครูไปสอนประจําท่ีสาขาในระดับชั้นปฐมวัย   และนํานักเรียนในระดับประถมศึกษามาเรียนท่ี 

โรงเรียนใหญ 

                             3)  ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ผูบริหารไดสงเสริม

ใหครูจัดกลุมนักเรียน โดยแยกเปนเกง ปานกลาง ออน แลวจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความสามารถ 

ของนักเรียน   ในดานการสอนใหครูเลือกสอนตามความถนัด และเลือกปฏิบัติตามความสมัครใจ โดยให

ครูประจําชั้นสอนภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก สวนวิชาอ่ืนมีครูเวียนสอน  ดานการสงเสริมอาชีพ 

โรงเรียนดําเนินการไดสําเร็จโดยมีผลงานท่ีหลากหลาย เชน จัดตลาดนัดในโรงเรียนใหเด็กรูจักการขาย   
                       1.2.1.3  มาตรฐานดานผลผลิต 

                            ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด

ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  และตัวชี้วัดท่ี 2 

โรงเรียนทํามาหากิน มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังตอไปนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  ขอมูลท่ีเปนเหตุผลใหโรงเรียนดีประจําตําบล

เปนโรงเรียนคุณภาพ คือ 

                               (1) โรงเรียนผานการประเมินรับรองมาตรฐานภายนอกจาก สมศ. โรงเรียนมี

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง มีการประสานงานกับผูปกครองใกลชิด นักเรียนไมมีปญหา

ทะเลาะวิวาท  มีสัมมาคาระ นักเรียนมีน้ําใจชวยเหลือโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความดี  

ปฏิบัติธรรมสมํ่าเสมอ  
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                               (2)  เปนศูนยกลางการเรียนรูใหโรงเรียนเล็กรอบ ๆ โรงเรียนมาใชรวมกันและ

เปนแหลงศึกษาดูงานของหนวยงานท่ัวประเทศ มีการเผยแพรผลงานตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วารสาร  

มีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ” ระดับประเทศ   

                                (3) โรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหสําหรับการจัดการเรียนรู นักเรียน 

รักโรงเรียน และไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีทําไดสอดคลองกับชีวิต  จํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูปกครอง

เชื่อม่ันศรัทธาพึงพอใจ เห็นผลงานของโรงเรียนจริง                           

                               (4) หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุน  สถานประกอบการรวมมือชวยเหลือ

โรงเรียนเต็มกําลัง ชุมชนเขามารวมศึกษาครอบครัวเพ่ือเตรียมอาชีพในอนาคตใหกับบุตรหลาน เม่ือจบ

การศึกษานักเรียนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพหรือตอยอดทางธุรกิจได  สงผลใหนักเรียนท่ีจบ 

ม.3 จากโรงเรียนดีประจําตําบล มีทัศนคติท่ีดี มีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ สามารถไปเรียนตอ

สายอาชีวะไดเพ่ิมมากข้ึน บางสวนท่ีไมเรียนตอสามารถนําไปตอยอดประกอบอาชีพได                              

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน เหตุผลของความสําเร็จคือ โรงเรียนทํามาหากิน 

สามารถทําไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะการขาย เพราะมีรานคา

ประชารัฐ และมีระบบสหกรณ  โรงเรียนมีงานอาชีพเดนชัด มีการดําเนินการพัฒนา “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 

1 ผลิตภัณฑ” จากการไดรับงบประมาณสนับสนุนชัดเจน เกิดผลจริงโดยจัดการเรียนการสอนพัฒนางาน

อาชีพแบบครบวงจร  โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน มีผลิตภัณฑเปนของตนเอง

อยางนอยหนึ่งถึงสองประเภท  ผลผลิตของโรงเรียนสามารถนําไปจําหนายตามชุมชน และศูนย OTOP 

ตาง ๆ โดยความรวมมือกับองคกรในชุมชน และเปนท่ียอมรับในทองถ่ิน 

                  1.2.2  ผลการสัมภาษณครู  

                       1.2.2.1 มาตรฐานดานปจจัย 

                           ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด

ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย คือตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ  และตัวชี้วัดท่ี 

5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน  มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้ 

                            1) ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาบุคลากรของโรงเรียน 

ท้ังผูบริหารและตัวครูผูสอน เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยใหเหตุผลวาผูบริหารมี

วิสัยทัศนกวางไกล มีหลักคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน สรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน  มีความ

เปนกันเอง พูดจาเขาใจงาย ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังการพัฒนาดวยตัวเองทาง

ระบบออนไลน หรือท่ีหนวยงานจัดข้ึน มีความรัก ความเมตตาตอศิษย   สามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ความรูเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเครือขาย ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด 

ระดับภาค หรือระดับประเทศ มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เตรียมนักเรียนท่ีมีออกสูชุมชนได ครูสามารถคิดสรางสรรคงานใหเกิดข้ึนในโรงเรียนได และประยุกต  

ใหเด็กทํางานอาชีพได จากความคิดเห็นและเหตุผลดังกลาว ครูโรงเรียนบานพุทธรักษา สังกัดสํานักงาน 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ไดใหขอมูลท่ีสะทอนถึงความมีคุณภาพของบุคลากร 

ในดานการปฏิบัติหนาท่ีไววา                          

 

    

 

 

                           ในประเด็นของตัวชี้วัดนี้ ครูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  ใหขอมูลเก่ียวกับครูไววา 

 

 

                           นอกจากนี้ยังใหขอมูลวาบุคลากรท่ีบรรจุใหมมีความสามารถในการใชนวัตกรรม

เทคโนโลยี และศาสตรความรูใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สวนใหญอยูในวัยทํางาน  และพักอยู

ในโรงเรียน 24  ชั่วโมง  จึงสามารถชวยพัฒนาโรงเรียนไปไดอยางรวดเร็วในทุกดาน 

                           2) ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ในดานนี้ครูให

ความเห็นวา โรงเรียนมีสถานท่ีเอ้ือตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน บริเวณโรงเรียนรมรื่น 

สะอาด สวยงาม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสนามหญา สถานท่ีออกกําลังกาย เปนท่ีจัดไว

บริการชุมชน มีสนามกีฬาเอนกประสงคสามารถประยุกตใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ได ดังความเห็นของครู

โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพท่ี 230 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา

สงขลาเขต 3 ท่ีวา  

                 

 

 

 

         

                      1.2.2.2  มาตรฐานดานกระบวนการ 

                            ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด

ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ ปรากฏใหเห็นไดท้ัง 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีขอมูล

และเหตุผลประกอบดังตอไปนี้ 

    “บุคลากรเปนตัวเดนในการทําทุกสิ่งทุกอยางในโรงเรียน มีผูบริหาร

เปนผูนํา มีศักยภาพ มีกระบวนทัศน มองไกล  บูรณาการหนึ่งงานใหได

หลายงาน ปฏิบัติตามนโยบายไดทุกอยาง ครูและกรรมการสถานศึกษา

มาชวยกันขับเคลื่อน ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน”                                  

                                          (ช. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ) 

      “สภาพบริเวณโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว     

มีอาคารเรียนหลังเดียว แตสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา ทุกหอง 

มีความพรอมเหมาะแกการใชงาน บานพักครูท่ีทรุดโทรมแลวสามารถ 

พัฒนาเปนบานพอเพียง เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน มีพัดลมและ

โทรทัศน และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สําหรับใชเปนสื่อในการเรียนการสอน                                   

                                     (ภ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ)      

       “ครูมีความเสียสละในการทํางานนอกเวลาตอนเย็นและวันหยุด   
ไมยายไปไหน ครูมีความรับผิดชอบ ไมมีการแตกแยกหรือทะเลาะกัน   
ครูทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือตองการพัฒนาเด็กทุกคน ทําเพ่ือ
ความสําเร็จของเด็ก” 

(จ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ)   



172 
 

                           1) ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  ครูมีความเห็นวาผูบริหาร  

ทํางานโดยเนนกระบวนการท่ีเปนระบบ ยึดวัตถุประสงคและเปาหมายของงานเปนท่ีตั้ง บริหารจัดการ

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ มีครูเปนครูใหญบริหารในโรงเรียนเปนชวงชั้น โดยมอบหมายหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เปนสัดสวน ทําใหงายตอการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรอ่ืน  ทําใหงาน

ทุกอยางประสบผลสําเร็จ ครูโรงเรียนบานเกาะเตา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา    

สุราษฎรธานีเขต 1  ใหความเห็นวา                   

 

 

 

 

 

 

                           ในดานการบริหารจัดการเก่ียวกับนักเรียน โรงเรียนไมสามารถจัดสอบคัดเลือก

นักเรียนได ตองรับมาเรียนในโรงเรียนทุกคน ทําใหครูตองรูจักเด็กเปนรายบุคคล และตองมีแผนในการ

พัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล และมีการปลูกฝงดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

                           โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน ไดรับความรวมมือจากสํานักงานการศึกษา

นอกโรงเรียนมาใหบริการ รวมท้ังมีหนวยงานมาใหความรูนักเรียนในโรงเรียน  จากผลการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพของครูในโรงเรียน และโอกาสท่ีไดรับจากความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ  สงผล

ใหคะแนน O-NET และ NT สูงข้ึนในหลายกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย พัฒนาตอเนื่อง 

มา 3 ปซอน  สูงกวาระดับประเทศในหลายกลุมสาระการเรียนรู แตเปาหมายหลักของโรงเรียนดีประจํา

ตําบลยังเนนท่ีใหนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได                                               

                           ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายใหนักเรียนท่ีจบทุกคนตองมีอาชีพติดตัวอยางนอย   

คนละหนึ่งอาชีพ โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพโดยมีการสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 

เชน การปลูกมะนาว การทอผา การเพาะปลูกยาสมุนไพร การผลิตน้ํายาลางจาน การทําไมกวาด และ 

การนวดแผนโบราณ  งานอาชีพท่ีหลายโรงเรียนสงเสริมเปนอาชีพท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน   ครูโรงเรียน

บานหนองปลามัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  ใหขอมูลวา  

 

 

 

 

 

       “กระบวนการบริหารจัดการเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

บริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีเทคนิควิธีการ มีศิลปะในการบริหารให 

ทุกอยางเปนเรื่องงาย พูดจาสื่อสารใหครูเขาใจงาย ทําใหครูไมเบื่อหนาย

ในการทํางาน มีการชี้แจงทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมนโยบายใหม ๆ เขามาใน

โรงเรียน ทําใหครูเขาใจกระบวนการทํางานตั้งแตตน ไมเกิดแรงตอตาน”   

(ฉ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ) 

 

      “โรงเรียนเนนการสงเสริมงานอาชีพ ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย 
สงเสริมงานเกษตรมีการปลูกผักดวยระบบไฮโดรโปนิกส  ขยายการปลูก

กาแฟ โรงเรียนมีอุปกรณการเกษตรพรอมใช งานคหกรรมทําขนมอบ   
มีการสงเสริมการตีมีด สงเสริมการผลิตอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน”  

(บ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ) 
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                           นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ยังมีความตื่นตัว  เนื่องจากไดรับการนิเทศ

และสนับสนุนจากศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไดกระตุนใหครูผูสอนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

ท่ีเนนดานงานอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”   

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา ครูผูใหสัมภาษณใหขอมูลวาโรงเรียน 

มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน กลุมเด็กปกติ เด็กพิเศษ  เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ โดยมีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน

ความสามารถของเด็กแตละกลุมเต็มตามศักยภาพ  ครูทุกคนสามารถดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง มีการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน รูจักพอแมผูปกครองของนักเรียน ถานักเรียน

มีปญหาก็สามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที 

                               นักเรียนในโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน 

ขาดแคลน พ้ืนฐานความรูปานกลาง โรงเรียนไดใหการดูแลชวยเหลือในเรื่องหนังสือ อุปกรณการเรียน 

ชุดนักเรียน  และมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมงานอาชีพอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพ    

ในทองถ่ิน  เม่ือนักเรียนไมสามารถเรียนตอในระดับสูงไดก็จะมีอาชีพท่ีสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได     

                          3) ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  เก่ียวกับดานการ

จัดการเรียนการสอน ครูใหขอมูลวา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ  เพราะครูทุมเทในการ

สอนและสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  เตรียมความพรอมในการสอนทุกรายวิชา  มีการวางแผน  

การทํางานและวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันโดยใชการประชุม ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมสนุกสนานกับการเรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุข   

                              บางรายวิชาท่ีไมมีการสอบ O-NET เชน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน 

ไดสงเสริมงานอาชีพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ใหนักเรียนประกอบอาชีพและเสริมสรางรายได

ใหกับตนเองได  โดยเปดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนท่ีสนใจเขามา 

รวมกิจกรรม  เชน การผลิตกระเปา การทําขนม   มีการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  คือการทอผากระเหรี่ยง 

โดยโรงเรียนสนับสนุนอุปกรณทอผา และสงเสริมการประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลป เพ่ือจัดจําหนาย 

เนื่องจากมีครูท่ีจบสาขานาฏศิลป นอกจากนี้ยังไดเนนสงเสริมและใหความรูกับนักเรียนเรื่องการใชวัสดุ

ธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี   เพราะผูปกครองนักเรียนมีอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ 

จึงถือเปนการสงผานความรูไปยังผูปกครองและชุมชนอีกดวย  

                          4)  ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ดานนี้ครูผูใหสัมภาษณ 

มีความเห็นวา โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในอยางเปนรูปธรรมและปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ มีแผน 

การนิเทศและแผนการสอนท่ีชัดเจน มีการนิทศภายในโดยผูนิเทศจะเขาไปสังเกตการสอนหลังหองทําให

นักเรียนตั้งใจเรียนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ถึงแมโรงเรียนดีประจําตําบลจะเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก  แตก็สามารถเขาแขงขันเปนตัวแทนนักเรียนในระดับภาคได เชน ดนตรีไทย  ทําให

นักเรียนมีทักษะและประสบการณกลับมาประยุกตใชในปตอไป ชวยใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
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                          5) ตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากขอมูล 

สัมภาษณของคณะครู ประมวลไดวา การจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคาของการทําความดี    โดยผาน

กิจกรรมตาง ๆ เชน อบรมสุดสัปดาห คายคุณธรรม การจัดกิจกรรมจะเนนใหเด็กเปนคนดี สามารถอยู

รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน  

                      1.2.2.3  มาตรฐานดานผลผลิต 

                           ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด

ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต มี 4 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน    

ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี  ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง และ ตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  

มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้ 

                           1) ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาโรงเรียนมีการ

สงเสริมพัฒนาตอยอดความรูใหนักเรียนมีพ้ืนฐานอาชีพในทองถ่ินท่ีชัดเจน มีตลาดนัดในโรงเรียนมีผลผลิต

ท่ีนํามาจําหนายได เชน สินคาอินทรีย สบูกากกาแฟ เปดรานกาแฟ  เกิดผลงานจากการจําหนายสินคา 

เชน การทําบัญชีตนทุนกําไร 

                               ครูรวมทํางานกับชุมชนมีจุดเดนในการนําปราชญชาวบานมาชวยสอนงานอาชีพ 

นักเรียนไดฝกทักษะดานงานอาชีพทําใหมีทักษะดานงานอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน  นักเรียนท่ีไมได

เรียนตอสามารถนําไปประกอบอาชีพสอดคลองกับบริบทของชุมชน นําความรูไปประกอบอาชีพหลังจบ

การศึกษา และขยายผลในหมูบานโดยนํามาสอนพอแมใหทําเปนอาชีพท่ีบาน แลวนํามาจําหนายในชุมชน                               

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี จากขอมูลการสัมภาษณครูประมวลไดวา นักเรียน 

สวนใหญมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง บางคนเปนนักเรียนท่ีเรียนเกงแตไมเห็นแกตัว ชวยเหลือ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีอะไรท่ีพอจะชวยเหลือเพ่ือนไดก็จะเอ้ือเฟอแบงปนใหเพ่ือน  มีน้ําใจตอเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ 

และนอง ๆ  รวมถึงมีน้ําใจตอครู ชวยเหลือครูทํางานโดยไมตองรองขอ เปนคนรูจักอาสา ไมนิ่งดูดาย   

                             นักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลอาจจะเรียนไมเกงเทากับเด็กในเมืองท่ีมีความ

พรอมสูง แตเปนเด็กดี มีมารยาท สุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย รูจักแยกแยะวาอะไร

ควรทํา อะไรไมควรทํา มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   ดังความเห็นของครูโรงเรียน  

บานเกาะเตา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1  ท่ีวา  

 

 

 

  

 

       “นักเรียนในโรงเรียนบางคนถึงแมจะเรียนไมเกงเพราะขาด

ความพรอมดานใดดานหนึ่ง แตจะมีคุณสมบัติอยางหนึ่งคือการมีน้ําใจ

กับคนรอบขาง มีความตั้งใจท่ีจะชวยเหลืองานโรงเรียน ชวยเหลือครู 

และเพ่ือนเม่ือมีกิจกรรมตาง ๆ  นักเรียนมีจิตอาสา มีคุณธรรม 

จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ รูวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรควรทํา อะไร

ไมควรทํา มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย” 

                                         (จ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ) 
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                               ดานการดูแลนักเรียน พ่ียังเปนพ่ีตัวอยางท่ีดีใหกับนอง พ่ีสามารถควบคุมดูแล

นองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน นองเชื่อฟงรุนพ่ี ทําใหอยูรวมกันในโรงเรียนไดอยางมีความสุข     

                               นอกจากนี้นักเรียนบางภูมิภาคสวนใหญมีอาชีพ มีทักษะชวยเหลือผูปกครอง

ดานอาชีพ ไดทํากิจกรรมโดยความรวมมือจากแหลงประกอบการ เชน การโรงแรม การทองเท่ียว นักเรียน

ทําหนาท่ีเชฟ แมบาน นวดแผนไทย  บางโรงเรียนมีการรับงานในเทศกาลตาง ๆ เชน รําไทยในวันลอย

กระทง วันปใหม คริสตมาส ควงไฟในงานปารตี้  มีรายไดระหวางเรียนชวยเหลือตนเองและครอบครัว 

                                 3) ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง จากขอมูลสัมภาษณ ครูมีความเห็นวานักเรียน

ไมไดเกงทางดานวิชาการมากนัก แตเกงดานทักษะอาชีพ กลาแสดงออก มีโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีชีวิต

ในโรงเรียน มีทักษะทางดานกีฬา มีพัฒนาการทางดานกีฬาอยางรวดเร็วเนื่องจากสุขภาพรางกายแข็งแรง  

สามารถเขาแขงขันในระดับจังหวัดและระดับเยาวชนได ท่ีเปนเชนนี้เพราะนักเรียนมีความมานะบากบั่น

ในการซอม มีความตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย มีความม่ันใจในตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถ 

ทางดานดนตรีไทย และศิลปะ ซ่ึงเปนวิชาพัฒนาความเปนมนุษยใหสมบูรณ                             

                              โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ทําใหนักเรียน

ไดรับรางวัลตาง ๆ เปนความภาคภูมิในของนักเรียนและโรงเรียน ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงออก  

ในหลาย ๆ เวที อาจสําเร็จหรือไมสําเร็จ ก็ถือวาเปนการหาประสบการณของนักเรียน นอกจากนี้ผูปกครอง

ยังไดรับรูวานักเรียนในโรงเรียนมีความสามารถหลายอยาง 

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข มีขอมูลท่ีระบุวานักเรียนอยากมาโรงเรียน 

มีความสุขท่ีไดมาโรงเรียน นักเรียนรักครู รักผูอํานวยการโรงเรียน ครูรัก เมตตาและเอ้ืออาทรตอศิษย 

ทําใหนักเรียนมีความสุข จึงมีแนวโนมทําใหเด็กเพ่ิมข้ึนทุกป  

                  1.2.3  ผลการสัมภาษณผูแทนชุมชน 

                      1.2.3.1 มาตรฐานดานปจจัย  

                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย 

จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากร  

มีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมพรอมใชงาน ซ่ึงมีขอมูลและเหตุผลประกอบ

ดังนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ  ผูแทนชุมชนมีความเห็นวาบุคลากรของโรงเรียน

ดีประจําตําบลเปนคนมีคุณภาพ โดยใหเหตุผลวา  

                               (1)  ผูบริหารเปนผูมีอัธยาศัยดี ลงมือทํางานรวมกับครู ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

มีความสนใจเอาใจใสในงาน  ปฏิบัติตนดีทําใหเกิดความเชื่อม่ัน ไมทุจริต และมีภาวะผูนํา เขาถึงผูปกครอง

และชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเกา และองคคณะบุคคลอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวม ในการสนับสนุน 

สงเสริม เสียสละ ทุมเทใหความรวมมือขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละงาน   
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                                บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จ ผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาท

มากท่ีสุดในการประสานขับเคลื่อนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ใหชุมชนและ

ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ เหตุผลในตัวชี้วัดนี้ พระสงฆ ซ่ึงเปน

ผูแทนชุมชนโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 1

ไดใหความเห็นเก่ียวกับผูบริหารวา 

                      

 

  

  

 

     

                               ในขณะท่ีประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 

ไดใหความเห็นวา 

 

 

 

 

 

 

 

                              (2)  ครูมีคุณภาพ เพราะครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความรูความสามารถ 

มีวินัย ต้ังใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน ครูมีการพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชนอยางกัลยาณมิตร  มีทักษะในการสอนดี     

มีสื่อการเรียนการสอนพรอม นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี Internet ใหเด็กไดคนหา

เรียนรู  พัฒนานักเรียนใหมีวินัย อานออกเขียนได สงเสริมกิจกรรม ทักษะวิชาชีพ กีฬา ดนตรี  มีผลงาน

โดดเดนท้ังในระดับโรงเรียน ชุมชน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ                         

                           2) ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ผูแทนชุมชนไดให

เหตุผลวา อาคารเรียนมีความพรอมมากข้ึน สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดเพียงพอกับนักเรียน มีหองฝก 

กิจกรรมตาง ๆ มีสนามกีฬา  บางแหงมีสระวายน้ําท่ีใชท้ังในการเรียนการสอนและบริการชุมชน บรรยากาศ 

สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สะอาด รมรื่น ทําใหนักเรียนอยากมาเรียน 

 

 

      “ผูบริหารเปนกัลยาณมิตร ไมใชเจานาย กลาคิด กลาตัดสินใจ     

เปนคนใจกวาง  บุคลากรของโรงเรียนมีการทํางานเปนทีมวางแผนการ

ทํางานรวมกัน  งบประมาณไดรับการสนับสนุนตลอด และตอเนื่อง

อาคารสถานท่ีมีความพรอม  ชุมชนสนับสนุนดวยการระดมทุน มีผู 

สนับสนุนงบประมาณท่ีมากพอในการบริหารจัดการดานตางๆ” 

 (บ. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ) 

      “ผูบริหารสถานศึกษาเปนคนดี มีความซ่ือสัตย เสียสละ ประพฤติตน

เปนแบบอยางท่ีดี มีภาวะผูนํา และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ

การบริหารงานแบบมีสวนรวม วางกฎกติกาในการทํางานรวมกัน มีการ

ผอนปรน ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน  มีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง นําความรูไปขยายผลสูครูและชุมชน” 

(พระครู ช. นามสมมติ,  2560 : สัมภาษณ)   
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                          1.2.3.2  มาตรฐานดานกระบวนการ 

                             สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน

กระบวนการ  จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวา ตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา และตัวชี้วัด 

ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้ 
                              1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ  โดยใหเหตุผลวา ผูบริหาร
เปนผูมีประสบการณ ใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และสรางเครือขายการพัฒนาจากแหลง
ภายนอก ทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดี 
การทํางานมีความเปนระบบมากข้ึน มีทีมงานรวมวางแผนการทํางาน  และมีการใช ICT ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกันระหวาง บาน วัด โรงเรียน  
มีการกําหนดผูรับผิดชอบการทํางานแตละดาน มีการปรึกษาหารือในระหวางการทํางาน มอบหมายงาน
ใหบุคลากรถูกตองตรงสายงานท่ีถนัด  และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา ขอมูลความคิดเห็นที่เปนเหตุผล

คือโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน และสามารถติดตาม

การดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ  ซ่ึงผูบริหารเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ  

โรงเรียนใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกกลุมเทาเทียมกัน และครอบคลุมทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา 

โดยฝกใหมีทักษะทํามาหากิน และจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 

                           3)  ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เหตุผลคือ โรงเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

อดทน  โดยใชกิจกรรมการฝกทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต  โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามา

ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานงานอาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ  นักเรียนไดฝก

และเรียนรูการทํางานในอาชีพตาง ๆ สามารถหารายไดระหวางเรียน  

                       1.2.3.3  มาตรฐานดานผลผลิต 

                           สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ในมาตรฐานดาน

ผลผลิต จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน  พบวาตัวชี้วัดท่ีมีสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัด   

ท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน และตัวชี้วัด ท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี ซ่ึงมีขอมูล

และเหตุผลประกอบดังนี้ 

                           1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ เหตุผลของผูใหสัมภาษณคือ โรงเรียนไดรับการ

ยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ นักเรียนมีวินัย ออนนอมถอมตน มีความสุขในการเรียน ชอบมาโรงเรียน 

ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ  มีการสงบุตรหลานท่ีอยูไกล ๆ มาเขาเรียน  

                           2)  ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน เหตุผลคือ นักเรียนสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ

เม่ือเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได  บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ  สอดคลองกับ  

หลักเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางแหงทําเปนฐานการเรียนรูอาชีพโดยเนนงานท่ีใชวัสดุในทองถ่ิน และ 
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นํา มาใช ในการสอนเพ่ือเรียนรู  การหารายไดจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน  มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ผลิตภัณฑเปนของโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม  สามารถสรางรายไดระหวางเรียน  โรงเรียนสรางแบรนด

สินคา สงผลิตภัณฑสูชุมชน โดยดําเนินการในรูปสหกรณ  

                           3) ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี ขอมูลท่ีเปนเหตุผลคือ นักเรียนไมขาดเรียน 

อยากมาใชแหลงเรียนรูท่ีโรงเรียน มีความซ่ือสัตย มีจิตอาสา ชุมชนยอมรับ  นักเรียนท้ังท่ีกําลังศึกษาอยู

และท่ีจบการศึกษาไปแลวเปนเด็กดีมีคุณธรรม 

                           4)  ตัวชี้วัดท่ี 4  นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลคือ นักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

สามารถเลือกเรียนรูในสิ่งท่ีชอบและถนัด กลาแสดงออก นักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน รูจักคิดตนทุน

กําไร มีอาชีพติดตัว  และมีผลงานท่ีนําไปสูงานอาชีพชัดเจนในอนาคต   

                  ขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด ดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต  ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview)   

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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      ตาราง 4.4  ขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ (In - depth Interview) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล   

                     ตามมาตรฐาน ดานปจจัย   จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด) ครู (ตัวชี้วัด) ผูแทนชุมชน (ตัวชี้วัด) 

1. ผูบริหารมีคุณภาพ คือ มีภาวะผูนํา  

นํานโยบายสูการปฏิบัติ และบริหารงาน  

แบบมีสวนรวม (1)  

2. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและบุคลากรใน
องคกรขับเคลื่อน แบบพาคิด พาทํา เสริมสราง 
ใหบุคลากรแสดงศักยภาพ และมีผลงานดีเดน  (1) 

1. ผูบริหารเปนผูมีอัธยาศัยดี ลงมือทํางานรวมกับครู  
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สนใจ เอาใจใสในงาน ปฏิบัติตน
ดีทําใหเกิดความเชื่อม่ัน ไมทุจริต มีภาวะผูนํา    (1) 

2. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ปฏิบัติ
ตอเพ่ือนรวมงานและผูปกครองและชุมชน
อยางกัลยาณมิตร มีความเขมแข็ง ใหความ
รวมมือดี ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมงาน   มีแนวคิด/ปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  (1) 

2. ครูมีความตระหนัก ตื่นตัว มีสวนรวมในการ 
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ครูผูสอนมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังการพัฒนาดวยตัวเองทาง
ระบบออนไลน หรือท่ีหนวยงานจัดข้ึน   มีความรัก 
ความเมตตาตอศิษย  (1)    

2. บุคลากรของโรงเรียนเปนคนมีคุณภาพ ตระหนัก    
ในบทบาทหนาท่ี  รับผิดชอบ สรางสรรค  ทําใหงาน     
มีคุณภาพ ครูมีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน มีผลงาน
โดดเดนท้ังในระดับโรงเรียน ชุมชน ระดับสํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ  (1) 

3. องคคณะบุคคลของโรงเรียนมีคุณภาพ  
มีกรรมการสถานศึกษา  ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  
ชาวบาน  วัดและชุมชนใหการสนับสนุน      
เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน  (1) 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนภายนอกเขา 
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมมือกันพัฒนา
โรงเรียน เปนวิทยากรใหความรู  พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  แหลงเรียนรู สนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนอยางดี  (1) 

3. ผูปกครองและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศิษยเกา  องคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุน  สงเสริม  เสียสละ ทุมเทใหความรวมมือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของ 

แตละโครงการ/กิจกรรม  (1) 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาท้ังดานอาคารสถานท่ี
และภูมิทัศน ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีเห็นชัดเจน
ชุมชนใหการสนับสนุน เนื่องจากเปนโรงเรียน
ดีประจําตําบล  จึงไดรับงบประมาณจาก
โครงการและหนวยงานภายนอกสนับสนุน 
(5) 

4. สภาพบริเวณโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน
อยางรวดเร็ว  อาคารใชประโยชนไดอยางคุมคา  
หองมีความพรอมเหมาะแกการใช  มีสถานท่ีออก
กําลังกาย  มีสนามกีฬาเอนกประสงคสามารถ
ประยุกตใชจัดกิจกรรมตาง ๆ (5) 
 

4. อาคารเรียนมีความพรอมมากข้ึน สามารถใชจัดการ
เรียนการสอนไดเพียงพอกับนักเรียน มีหองฝกกิจกรรม
ตาง ๆ มีสนามกีฬา  บางแหงมีสระวายน้ําท่ีใชท้ังใน   
การเรียนการสอน และบริการชุมชน บรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สะอาด รมรื่น     
ทําใหนักเรียนอยากมาเรียน (5) 
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  ตาราง 4.5   ขอมูลความคิดเห็นจากการการสัมภาษณ (In - depth Interview)   เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน โรงเรียนดีประจําตําบล    

                 ตามมาตรฐาน ดานกระบวนการ   จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด) ครู (ตัวชี้วัด) ผูแทนชุมชน (ตัวชี้วัด) 

1. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใช
หลักธรรมาภิบาล ใชแผนพัฒนาคุณภาพเปนฐาน
ในการดําเนินงานและมีการนําแผนสูการปฏิบัติท่ี
ชัดเจนเปนระบบมีข้ันตอน และติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง   (1)         

1. ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบกระจาย
อํานาจในลักษณะโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
คือจัดครูบริหารจัดการดูแลเปนระดับ และ
จัดเปนชุด ๆ  มีการมอบหมายงานใหบุคลากร
ปฏิบัติหนาท่ีอยางชัดเจน  (1) 

1. ผูบริหารใชการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     
รวมวางแผนการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา ทําให
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากครู  กรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง  และชุมชน  (1) 

2.  พัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู  
โดยพัฒนารอบดาน ทําทุกเรื่องไปพรอม ๆ กัน  
ใชกระบวนการบริหารแบบกระจายอํานาจ 
ในลักษณะจัดโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (1) 

2. นักเรียน สวนใหญเปนเด็กดอยโอกาสมีความ  
ขาดแคลน โรงเรียนไดใหการดูแลชวยเหลือใน
เรื่องหนังสือ อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียนและ
มีกิจกรรมท่ีสงเสริมงานอาชีพอยางหลากหลาย  
(2)       

2. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน 
ระหวาง บาน วัด โรงเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
การทํางานแตละดาน ปรึกษาหารือระหวางการทํางาน 
มอบหมายงานใหบุคลากรตรงสายงานท่ีถนัด  (1) 

3) โรงเรียนใหโอกาสเด็กพิเศษมาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ  โดยนําหลักการของ  5 หองชีวิต มาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน  จัดโครงการอาหาร
กลางวัน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางหอพัก
ใหนักเรียนอยู เปดโรงเรียนสาขา ในกรณีท่ีมีชุมชน
อยูหางไกล   (2) 

3.บุคลากรของโรงเรียน ไดรับการนิเทศ จาก 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน
ดีประจําตําบล และเนนดานงานอาชีพเพ่ือให
เกิดผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  
(3) 

3. โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ      
เปดโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกกลุมเทาเทียมกัน 
และครอบคลุมทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา โดยฝกใหมี
ทักษะทํามาหากิน และจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ (2) 
 

4. โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนให
ตรงตามความสามารถของนักเรียน สงเสริมอาชีพ 
ไดสําเร็จโดยมีผลงานท่ีหลากหลาย มีการจัดตลาด
นัดในโรงเรียนใหเด็กรูจักการขาย (3) 

4.  โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในอยางเปน
รูปธรรมและปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ มีแผน 
การนิเทศและแผนการสอนท่ีชัดเจน  (4) 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี    
มีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน มีจิตสาธารณะเปนท่ี    
พึงพอใจของสถานประกอบการ  โดยใชกิจกรรมการ   
ฝกทักษะการทํางาน  ทักษะชีวิต    (3) 
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ตาราง 4.6   ขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ (In-depth Interview)  เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

                ตามมาตรฐาน  ดานผลผลิต  จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน 

ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด) ครู (ตัวชี้วัด) ผูแทนชุมชน (ตัวชี้วัด) 

1. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูใหโรงเรียนเล็ก
รอบ ๆ โรงเรียนมาใชรวมกัน  และเปนแหลงศึกษา   
ดูงานของหนวยงานท่ัวประเทศ  มีการเผยแพรผลงาน
ตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วารสาร  มีผลงานเปนท่ี 
ยอมรับ ไดรับรางวัล  โรงเรียนไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนและหนวยงานตางๆ ชุมชนเขามารวม
ศึกษาครอบครัว เพ่ือเตรียมอาชีพอนาคตให      
บุตรหลาน (1) 

1.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาตอ
ยอดความรูและเพ่ิมประสบการณ ใหนักเรียนมี
พ้ืนฐานอาชีพในทองถ่ินท่ีชัดเจน  มีตลาดนัดใน
โรงเรียน มีผลผลิตออกจําหนายในชุมชน  ทําให
นักเรียนมีความสุขท่ีไดมาโรงเรียน นักเรียนรักครู 
รักผูอํานวยการโรงเรียน  ครูรัก เมตตาและเอ้ือ
อาทรตอศิษย  (2) 

1. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ 
เด็กดีมีวินัย ออนนอมถอมตน เด็กมีความสุขในการ
เรียน เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครอง    
พึงพอใจ มีการสงบุตรหลานท่ีอยูไกล ๆ มาเขาเรียน     
มีผลิตภัณฑของโรงเรียนเปนรูปธรรม  มีเครื่องหมาย
การคาผลิตภัณฑของตนเอง  มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเผยแพรผลิตภัณฑของโรงเรียน  (1) 

2. โรงเรียนมีงานอาชีพเดนชัด  มีการดําเนินการ
พัฒนา “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” ท่ีเกิด 
ผลจริง โดยจัดการเรียนการสอนพัฒนางานอาชีพ
แบบครบวงจร  จากการไดรับงบประมาณสนับสนุน
ชัดเจน (2) 

2. นักเรียนมีทักษะดานงานอาชีพ มีทักษะ
ชวยเหลือผูปกครอง มีรายไดระหวางเรียน 
นักเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนเอง ชวยเหลือ มีน้ําใจ  เปนเด็กดี มีมารยาท   
รูจักแยกแยะวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา  (3)       

2. บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ  
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โรงเรียนบางแหงจัดทําเปนฐานการเรียนรูโดยเนน  
งานท่ีใชวัสดุในทองถ่ิน นํามาใชในการสอนเพ่ือเรียนรู  
(1) 

3.  ผลผลิตของโรงเรียนสามารถนําไปจําหนายตาม
ชุมชน ศูนย OTOP ตางๆ โดยความรวมมือกับ
องคกรในชุมชน และเปนท่ียอมรับในทองถ่ิน        
อาจเปนอัตลักษณของโรงเรียนไดในโอกาสตอไป (2) 

3.  นักเรียนไมไดเกงทางดานวิชาการมากนัก    
แตเกงดานทักษะอาชีพ กลาแสดงออก มีโอกาส
ปฏิบัติจริงจนเปนวิถีชีวิตในโรงเรียน  มีทักษะ
ทางดาน กีฬา  ศิลปะ ดนตรี  มีความม่ันใจ 
ในตนเอง  (4)        

3.  นักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย สามารถเลือก
เรียนรูในสิ่งท่ีชอบและถนัด กลาแสดงออก นักเรียน
มีรายได รูจักการลงทุน รูจักคิดตนทุนกําไร มีอาชีพ
ติดตัว  และมีผลงานท่ีนําไปสูงานอาชีพชัดเจน      
ในอนาคต  (4) 
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                สรุปขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เก่ียวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

1.  มาตรฐานดานปจจัย  ตัวชี้วัดท่ีผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ         

และตัวข้ีวัดท่ี 5 อาคาร สถานท่ี เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 

2.  มาตรฐานดานกระบวนการ ตัวชี้วัดท่ีผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมี

ประสิทธิภาพ   ตัวชี้วัดท่ี 2  การสรางโอกาสทางการศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

                3.  มาตรฐานดานผลผลิต ตัวชีว้ัดท่ีผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  และ          

ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน  ตัวชี้วัดท่ี 4  นักเรียนเปนคนเกง  และตัวชี้วัดท่ี 3  นักเรียนเปนคนดี 
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             สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

            มาตรฐานและตัวชี้วดัท่ีเปนสภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล  

สรุปภาพรวมได ดังตารางตอไปนี้                 

ตาราง  4.7   สรุปมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดี                   

                 ประจําตําบล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล 

มาตรฐานท่ีเปน 
สภาพความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
ผูรวมสนทนากลุม ผูใหสัมภาษณ 

ดานปจจัย 
    สําเร็จมากท่ีสุด 
    สําเร็จรองลงมา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ    
              เหมาะสม พรอมใชงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ีเพียงพอ    
              เหมาะสม พรอมใชงาน 

ดานกระบวนการ 
    สําเร็จมากท่ีสุด 
    
    สําเร็จรองลงมา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหาร 
              มีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหาร 
              มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
              การสอนท่ีมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
              การสอนท่ีมีคุณภาพ 

ดานผลผลิต 
    สําเร็จมากท่ีสุด 
    สําเร็จรองลงมา 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี              
ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง 
ตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคน 
มีความสุข 

ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง 
ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี              

            

            จากตารางดังกลาว ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบล จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  และการสัมภาษณเชิงลึก  (In - depth Interview)  

สรุปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 

            1.  มาตรฐานดานปจจัย   

                 ผลจากการสนทนากลุมของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และผลการสัมภาษณ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เม่ือประมวลตามตัวชี้วัดแลวพบวา ผูใหขอมูลท้ังสองกลุม    

มีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานปจจัย

คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 5  อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน   
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               เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ี 1 

บุคลากรมีคุณภาพ  เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย 

คือ ผูบริหารเปนผูมีความมุงม่ัน ศรัทธา ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลานําทําจริง มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม พัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง  และนําความรูมาขยายผลใหกับบุคลากรในโรงเรียน  ดําเนินการพัฒนาโรงเรียน

อยางมีเปาหมายและมีแผนในการทํางานท่ีชัดเจน  สรางความตระหนักและกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน   

ไดแสดงศักยภาพการทํางานอยางเต็มท่ี สรางแนวรวม เครือขาย ท้ังชุมชนและกรรมการสถานศึกษา 

และกระจายอํานาจใหแตละฝายในการทํางาน   

                ครูเปนผูมีความมุงม่ันศรัทธา รับผิดชอบ รักและเมตตาตอลูกศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตน

เปนแบบอยางในการทําความดี มีทักษะในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอน  มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน มีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน  

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน     

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการขยายผลสูเพ่ือนครูเพ่ือการพัฒนางาน และปฏิบัติตนตอเพ่ือน

รวมงาน ผูปกครองนักเรียนและชุมชนอยางเปนกัลยาณมิตร 

               องคคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  พระ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความ 

เสียสละ สนับสนุน และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรวมมือในรูปแบบ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  ในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสรางอาคาร 

สถานท่ีแหลงเรียนรู  ชวยจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน บริจาคอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรู เขารวม

กิจกรรมกับโรงเรียน  รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรวมคิด รวมวางแผน  เปนวิทยากร    

ใหความรู และใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

               ดานอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีความพรอมสําหรับใชเรียน ใชปฏิบัติกิจกรรม และเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาใหนาอยู นาเรียน ปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอม บริเวณ

โรงเรียนใหสะอาด รมรื่นและปลอดภัย โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ท้ังบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

               2.  มาตรฐานดานกระบวนการ              

                ผลจากการสนทนาของผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และผลจากการสัมภาษณ 

ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพ

ความสําเร็จมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหาร 

มีประสิทธิภาพ สวนสภาพความสําเร็จรองลงมาตามความเห็นท้ังจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ

คือตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ   

     เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกันวา  ตัวชี้วัดท่ี 1 

กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบล คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน  มีทีมงานบริหารประชุมชี้แจงทําความเขาใจในแผนงานโครงการแก       



185 
 

ผูท่ีเก่ียวของ และใหดําเนินงานตามแผน มีการมอบหมายงานและภารกิจใหผูท่ีเก่ียวของ  มีการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน ประเมิน สรุปรายงานผล และนําผลการประเมินไปใช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซ่ึงกันและกัน  มีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และการจัด 

การเรียนรู     

               ผูบริหารใชรูปแบบการบริหารท่ีหลากหลาย  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการแบบมี

สวนรวม  ผูบริหารโรงเรียนมีการกระตุนการทํางานของครูและบุคลากรในโรงเรียน   มีการสรางขวัญ

กําลังใจอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีเครือขายการทํางานกับชุมชน กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมรับรู 

วางแผน และปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล รวมท้ังมีการสงเสริมงานดานอาชีพในชวงลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู  และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกกลุมไดรับการฝกทักษะอาชีพ  ฝกทักษะชีวิต และใหปฏิบัติตน

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

                เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพ

ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการรองลงมาคือ ตัวชี้วัดท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ คือครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ วางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูอยาง

หลากหลาย  มีการสงเสริมงานอาชีพ นําสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน   

เอาใจใสนักเรียนอยางเต็มความสามารถ ทุมเทเวลาในการสอนใหกับนักเรียน    

               นอกจากนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยศึกษานิเทศก ซ่ึงเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับโรงเรียน  มีการสรางความตระหนักใหแกผูบริหารและครู ใหเห็นความ 

สําคัญของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล รวมวางแผนพัฒนา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน จัดนิทรรศการ ประกวดผลงาน และ

เผยแพรผลงาน 

           3. มาตรฐานดานผลผลิต 

                ผลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น

ตรงกันวา  ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัด

ท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน สวนกลุมผูใหสัมภาษณไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน  มีความ

คิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบล คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 

โรงเรียนคุณภาพ  รองลงมา ตัวชี้วัดท่ี 3  นักเรียนเปนคนดี  ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง  และ

ตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข   

               เหตุผลท่ีผู เขารวมสนทนากลุม ท่ีมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน        

เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ดานผลผลิต  คือโรงเรียนมีการ

สงเสริมพัฒนางานอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน     

มีการพัฒนากิจกรรมงานอาชีพแบบครบวงจร ผานกระบวนการสหกรณ  และมีรูปแบบการรวมกลุม
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บริษัท นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน   มีการสงเสริม

พัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพ้ืนฐานอาชีพในทองถ่ิน มีและใชสถานท่ีฝกอาชีพในชุมชน สนับสนุนให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมงานดานอาชีพ พัฒนางานดานอาชีพใหเปน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ     

1 ผลิตภัณฑ”  มีผลผลิตดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสรางแบรนดของตนเองและ     

นําผลผลิตจัดจําหนายในชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการออกแบบ การตลาด การขาย 

และการทําบัญชีรับจาย   

               เหตุผลท่ีกลุมผูใหสัมภาษณเห็นวาตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ เปนสภาพความสําเร็จดาน

ผลผลิตคือ โรงเรียนกําหนดเปาประสงคหลักท่ีชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็นแนวทางการพัฒนาองค

ความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู  

นักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ  เม่ือเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได  

บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ  สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางแหงทําเปน

ฐานการเรียนรูโดยเนนงานท่ีใชวัสดุในทองถ่ิน เปนการหารายไดจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน มีการจัดนิทรรศการ

ผลิตภัณฑผลงานของโรงเรียนท่ีเปนรูปธรรม  โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมี

วินัย ออนนอมถอมตน เด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ  

สงบุตรหลานเขาเรียน 

                ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ คือนักเรียน 

สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และขยายผลในหมูบานโดยนํามาสอนพอแมให 

ทําเปนอาชีพท่ีบาน นํามาจําหนายในชุมชนได นักเรียนมีทักษะชวยเหลือผูปกครองดานอาชีพ และมี

รายได นักเรียนมีสัมมาคารวะออนนอมถอมตน ไมกาวราว ไมลักขโมย ไมทะเลาะวิวาท ชอบมาโรงเรียน

และตั้งใจเรียน 

               ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ คือนักเรียน 

มีทักษะดานงานอาชีพ  มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน  รูจักการลงทุน ตนทุนกําไร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง และสามารถสื่อสารแสดงความสามารถ    

ของตนไดเปนอยางดี  

               และตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ 

คือ นักเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมกิจกรรมฝกประสบการณ มีความรู 

มีทักษะชีวิต  นักเรียนยิ้มแยมแจมใส มีสภาวะทางจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ และใช

เทคโนโลยีทางสรางสรรค ตามความถนัด ความสนใจ  และมาโรงเรียนอยางมีความสุข  ไมขาดเรียน  

เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน  และแสดงออกอยางเต็มความสามารถ   
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ตอนท่ี 2  ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

               ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และ 

การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ปรากฏตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ดังตารางตอไปนี้   

ตาราง  4.8  สรุปมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเปนปญหา ขอจํากัด ในการดําเนินงานของโรงเรียนดี   

               ประจําตําบล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล 

มาตรฐานท่ีเปน

ปญหา ขอจํากัด 

ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 

ผูรวมสนทนากลุม ผูใหสัมภาษณ 

ดานปจจัย          

    ปญหามากท่ีสุด 

     

 

    ปญหารองลงมา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณสื่อเทคโนโลยี  

              และแหลงเรียนรูเพียงพอ 

              และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณ 

              อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณ 

              อยางมีประสิทธิภาพ 

ดานกระบวนการ 

    ปญหามากท่ีสุด 

     

    ปญหารองลงมา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 

              การสอนท่ีมีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาส 

              ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศ 

              ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5 กระบวนการสรางคานิยม 

              หลักของคนไทย 12ประการ      

              ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศ 

              ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดานผลผลิต 

    ปญหามากท่ีสุด 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง 

    ปญหารองลงมา ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน 
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    2.1  ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานปจจัย   สรุปในสวนท่ีเปนปญหา ขอจํากัด     

มากท่ีสุดไดดังนี้    

                    ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดาน

ปจจัย จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุมมีความ

คิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดในมาตรฐานดานปจจัยท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดท่ี 1 

บุคลากรมีคุณภาพ และจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ผูใหขอมูลมีความ

คิดเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดท่ี 4  วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี 

และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ    

          2.1.1 เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมเห็นวา ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนปญหา

และขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัยคือ   

                         2.1.1.1  ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความเขาใจวัตถุประสงคของโรงเรียนดี

ประจําตําบล ขาดทักษะในการบริหารจัดการ  ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสารในองคกร และ

ทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย  ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยาง

ชัดเจน  สงผลใหครูขาดความเชื่อม่ัน ศรัทธา และไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

                            ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารตองสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหเกิดข้ึนกับบุคลากรใน

โรงเรียนและบุคคลภายนอก โดยพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารและ

การสรางความรวมมือกับเครือขาย ทําความเขาใจในหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา

โรงเรียนดีประจําตําบล   และมุงม่ันดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาโดยไมโยกยาย

โรงเรียนบอย 

                      2.1.1.2  ครูสอนไมตรงวิชาเอกโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาดครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ

ครูสอนงานอาชีพ ทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู และการใชนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับศาสตรของ

วิชานั้นๆ  และครูบางสวนไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล  ครูบางคนยังมี

วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

                            ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับครูเก่ียวกับมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน

และสรางขวัญกําลังใจ พาคิดพาทํา ใหเห็นผลสําเร็จ อาจชวยใหครูปรับเปลี่ยนความคิดได 

                     2.1.1.3 องคคณะบุคคลไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงผล

ใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน บางสวนขาดความรู  ความเขาใจ  ในการเขามามีสวนรวม

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดการสื่อสารกับโรงเรียน และการดําเนินงานไมตอเนื่อง  

                           ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรเปดประตูสูชุมชน บุคลากรของโรงเรียนควรให

ความสําคัญและจัดเวลาในการพบปะ ปรึกษาหารือกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียน      

เพ่ือสรางเครือขายเชื่อมโยงความสัมพันธ และสรางแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมพัฒนา   
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                   2.1.2 เหตุผลของผูใหขอมูลสัมภาษณท่ีเห็นวา ตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณ  สื่อเทคโนโลยี 

และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ เปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบลคือ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนบางอยางมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีสภาพชํารุด 

เกา ไมทันสมัย  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไมเอ้ือตอการเรียนรูและการจัดกิจกรรม     

การเรียนการสอน  หองสําหรับฝกกิจกรรมงานอาชีพมีไมเพียงพอ ตองอาศัยเรียนตามหนาหองเรียน   

ตามลานตาง ๆ ของโรงเรียน  สวนวิทยากรทองถ่ินท่ีมาใหความรูแกนักเรียนบางครั้งไมคอยมีเวลาวาง 

เนื่องจากตองไปประกอบอาชีพของตนเองทําใหนักเรียนเรียนรูไมตอเนื่อง   

                         ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรวางแผนประสานกับโรงเรียนใกลเคียงท้ังโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือขอความรวมมือในการใชวัสดุอุปกรณ  แหลงเรียนรู รวมท้ังขอความ

อนุเคราะหใหครูมาชวยสอนในบางวิชา หรือบางวัน  สวนดานวิทยากรทองถ่ิน โรงเรียนควรตองวางแผน

กําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมและสะดวกกับชวงท่ีวิทยากรจะมาทําการสอนได      

              2.2  ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานกระบวนการ  สรุปในสวนท่ีเปนปญหาและ

ขอจํากัดมากท่ีสุดไดดังนี้ 

                   ความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

ดานกระบวนการ จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น 

ตรงกันวาตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ 

คือ ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  และจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และผูแทนชุมชน  ผูใหขอมูลสัมภาษณมีความคิดวาตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดคือ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา     

        2.2.1  เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลมาก

ท่ีสุด ดานกระบวนการ คือ  

             2.2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบข้ันตอน ขาดการประเมิน

และนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังใชรูปแบบเดิม ๆ ยังไมเนนดานการอาน 

เขียน คิดวิเคราะห การจัดการเรียนท่ีเนนดานอาชีพ ก็ยังเปนอาชีพเดิม ผลิตภัณฑเดิม ๆ ขาดการคิดคน

รูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบระดับชาติ  ยังคง   

วัดและประเมินผลแบบเดิมท่ีวัดเฉพาะดานความรู ความจํา และไมสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว     

ในหลักสูตร รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของโรงเรียน          

ครูสวนมาก ใชการสอนแบบเดิม คือยึดครูเปนสําคัญ ไมใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู  จัดการเรียนรู    

งานอาชีพไมครบวงจร  เนื่องจากสอนทําผลิตภัณฑแลวไมสอนการตลาดในการจัดจําหนายสินคา       

ขาดองคความรูในการสอนทักษะอาชีพ   รวมท้ังไมใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอน  โรงเรียนไมพัฒนาหลักสูตร ขาดการวิเคราะห และประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานของโรงเรียนดีประจําตําบล          
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            ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรมีการทบทวนตรวจสอบใหมีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน และนําผลการประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดผลการพัฒนาท่ีตรงจุด  ครูควรไดรับการอบรมหรือเพ่ิมพูนประสบการณในการจัด 

การเรียนการสอนใหมากข้ึน เพ่ือนํามาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใชวิธีการสอนใหมๆ สอนการงาน

อาชีพใหครบวงจร เพ่ือฝกทักษะนักเรียนใหมีพ้ืนฐานดานอาชีพอยางแทจริง  ใชวิธีการวัดผลใหมให

สอดคลองกับการวัดผลระดับชาติ  ครูในโรงเรียนมีภาระงานมากเกินไป  คนเดียวสอนหลายวิชา       

ควรจัดสรรครูใหครบทุกวิชาเอกและเพียงพอ จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ  

         2.2.2 เหตุผลท่ีผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลมากท่ีสุดดานกระบวนการ คือการจัด

การศึกษา การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  

ยังไมครอบคลุมกับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความสามารถเปนเลิศ  

             ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียมกันทุกกลุม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล  

              2.3 ปญหาขอจํากัดและขอเสนอแนะดานผลผลิต  สรุปในสวนท่ีเปนปญหาและขอจํากัด

มากท่ีสุดไดดังนี้ 

         ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล   

ดานผลผลิต จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก  และจากการสัมภาษณผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน  ท้ังสองกลุมมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดท่ีมีปญหาและขอจํากัดมาก

ท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง         

        เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหขอมูลสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดท่ี 4  

นักเรียนเปนคนเกง เปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือ 

นักเรียนสวนใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขียนคลองทําใหผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง

ไมถึงเกณฑ  ผลการทดสอบระดับชาติ NT,  O –NET ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะ

การคิดวิเคราะห  ทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานคอมพิวเตอร  ไมสามารถตอยอดและสราง

นวัตกรรมของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียน

ไมมีโอกาสท่ีจะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียนในระดับตาง ๆ มีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ของนักเรียน  

        ขอเสนอแนะในประเด็นนี้คือ โรงเรียนตองปูพ้ืนฐานดานการอานออกเขียนได อานคลอง

เขียนคลอง และประเมินผลอยางเขมงวด  ท่ีสําคัญและจําเปนคือ ครูผูสอนตองมีความรูและทักษะท่ีดี 

ในการสอนภาษาไทย และสอนใหเต็มเวลาโดยไมตองใหผูปกครองเสียงบประมาณใหลูกเรียนพิเศษ 
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ตอนท่ี 3  วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 

     วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ เปนขอมูล       

ท่ีไดจากการสนทนากลุมของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  และการสัมภาษณเชิงลึก    

ของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน  ประมวลวิธีการเสนอตามกลุมผูใหขอมูลดังนี้ 

              3.1 วิธีการสงเสริมของผูบริหารสถานศึกษา   

                   จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  พบขอมูลเก่ียวกับวิธีการ

สงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 3 ดาน ดังนี้ 

          3.1.1 ดานการบริหารจัดการ  

             3.1.1.1 ผูบริหารตองมีความมุงมั่นตั้งใจ รูเปาหมายวาโรงเรียนดีประจําตําบล        

มีผลสําเร็จท่ีคาดหวังเปนอยางไร มีความพิเศษอยางไร  สิ่งท่ีทําไวดีแลว ตองสรางความตระหนักในการ    

รูคุณคาและรักษาใหยั่งยืน 

             3.1.1.2  สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา ความเชื่อม่ันใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน  

ใหมีความรักศรัทธาในความเปนโรงเรียนดีประจําตําบล ขยันมุงม่ันตั้งใจจริงในการทํางานเพ่ือสวนรวม 

อุทิศตนมีจิตอาสา ทํางานดวยความรอบคอบ ตั้งใจเอาใจใสกับงานท่ีทํา ไตรตรองใชความคิดวิเคราะห

สังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  

                       3.1.1.3  ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คือรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

ประเมินผล และรวมปรับปรุงแกไข รวมรับผิดชอบ รวมยินดี โดยใชภาคีเครือขาย ครู ผูปกครองและ

ชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษารวมกัน 

                       3.1.1.4  ใชหลักการทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตร มีมนุษยสัมพันธ  ใชการบริหาร

แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ 

            3.1.1.5  มีหลักการใชทีมงานท่ีเขมแข็ง โดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอก การใชคน   

ใหเหมาะสมกับงาน   

                       3.1.1.6  บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  PDCA  โดยมีการวางแผน (Plan) จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป  การปฏิบัติงานตามแผน (Do)   นําแผนสู

การปฏิบัติ มอบหมายงานบุคลากรตามความรูความสามารถ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศติดตาม

อยางตอเนื่อง  มีการประสานงานกับผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  ดําเนินการควบคุม กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  ท้ังผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

และผูทรงคุณวุฒิ และการนําผลลัพธและปญหาอุปสรรคไปปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง (Action ) 

                       3.1.1.7 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได และมีการบริหาร 

โดยยึดวัตถุประสงค เปาหมาย และความสําเร็จท่ีคาดหวังของโรงเรียนดีประจําตําบล   

                       3.1.1.8  บริหารจัดการทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี 

งบประมาณ อาคารสถานท่ี ท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางคุมคา 

                       3.1.1.9  บริหารดวยใชหลัก 4 M  Man, Money, Materials, Management   
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        3.1.2  ดานวิธีการสรางโอกาสทางการศึกษา 

                      3.1.2.1 จัดระบบการดูแลชวยเหลือดานหนังสือ อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน มีการ

เยี่ยมบาน มีระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุมครองนักเรียน สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ใหเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน  

                       3.1.2.2 จัดการคัดกรองนักเรียน กลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และพัฒนา

เด็กพิเศษใหตรงกับความสามารถ เชน ใหเลนดนตรีไทย 

                       3.1.2.3 จัดหาทุนใหนักเรียนดอยโอกาส  ชวยคาพาหนะเดินทางมาโรงเรียน และ

สงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  โดยทุนจากรัฐบาล และระดม

ทรัพยากรจากชุมชน ผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาค ชุมนุมศิษยเกาสนับสนุนงบประมาณ                  

                       3.1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมงานอาชีพท่ีหลากหลาย มีการประชาสัมพันธ  

สรางความเขาใจกับชุมชน วามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู จัดการเรียนแบบทวิศึกษา กิจกรรม

โรงเรียนทํามาหากิน สงผลใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน เพ่ือลดคาใชจายของครอบครัว 

                       3.1.2.5  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขันในระดับตาง ๆ 

นักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

                       3.1.2.6  สรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ 

การพัฒนาสถานศึกษาใหมีความหลากหลายท้ังดานวิชาการ และดานอาชีพ การสอน 2 ภาษา ไดแก 

ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  

        3.1.3  ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

            3.1.3.1  มีการจัดทําแผนนิเทศภายใน กําหนดเรื่องท่ีนิเทศ กําหนดปฏิทินการนิเทศ 

แตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศ นิเทศโดยประชุมกลุม มีการกําหนดวันท่ีชัดเจน มีคูมือการนิเทศภายใน 

โดยคณะกรรมการนิเทศทุกชวงชั้น   

                       3.1.3.2 มีการประชุมคณะกรรมการการนิเทศแตละคณะรวมวิเคราะหปญหาวิธีแกปญหา 

และใชนวัตกรรม 

                       3.1.3.3 จัดระบบการนิเทศภายใน โดยเนนการติดตาม ไมใชการควบคุม หรือจับผิด 

แตผูนิเทศตองมีความจริงใจในการนิเทศ   

                       3.1.3.4 ใชวิธีการนิเทศแบบมีสวนรวม โดยการสรางความเขาใจและกําหนดเปาหมาย

รวมกัน (ไปถึงเปาหมายอยางไร) กําหนดภาระงาน กําหนดระยะเวลา จัดทําแผน ตั้งทีมงาน มอบหมาย

หนาท่ีใหรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผน นิเทศ กํากับ ติดตามเปนระยะ (พบปญหา) พูดคุยถามีปญหา

แกไขเปนระยะ (PLC) และสรุปการดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน   

                       3.1.3.5 นิเทศโดยการสังเกตการสอนในหองเรียนแบบกัลยาณมิตร เยี่ยมชั้นเรียน  

พบปะนักเรียนใชวิธี walk around  เปดโอกาสใหครูและทุกฝายไดมีสวนรวมในการนิเทศภายใน 
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           3.1.3.6  มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร นิเทศโดยเยี่ยมชั้นเรียน พบปะครูและนักเรียน 

นิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิด และใหกําลังใจ นิเทศไมเปนทางการ โดยพูดคุยในหลายโอกาส เชน 

ตอนเชา พักกลางวัน  นิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง และใชสื่อออนไลนในการนิเทศ โดยมีครู ผูปกครอง

เขารวมกลุม   

               3.2 วิธีการสงเสริมของครู 

        จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณครู  พบขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงเสริมใหการ

ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 3 ดาน ดังนี้ 

         3.2.1  การสอนใหนักเรียนเปนคนด ีครูใหความเห็นวา 

                      3.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยปลูกฝงคานิยม 12 ประการ สงเสริมการประหยัด 

อดออม มีธนาคารโรงเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นิมนตพระมาสอนท่ีโรงเรียน และพานักเรียน

ไปทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาท่ีวัด  

                       3.2.1.2  ศึกษาเด็กรายกรณี เพ่ือทราบสาเหตุของพฤติกรรมเชิงลบ และหาทางแกไข

ไดตรงกับปญหาของเด็ก 

                       3.2.1.3 ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนดี  โดยครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ท่ีดีแกนักเรียน ใชหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม

ใหเปนคนดี ยึดหลักประชาธิปไตย  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดคายเสริมทักษะ เชน คายจริยธรรม ลูกเสือเนตรนารี ฝกระเบียบวินัย

ในหองเรียน 

             3.2.1.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เชน

การเขาแถว การเก็บวัสดุอุปกรณ มีกฎระเบียบรวมกันในสังคม นักเรียนรูจักหนาท่ีของตนเอง โดยเนน

ใหนักเรียนทําจนเปนนิสัย                       

                       3.2.1.5  ชมเชยคนท่ีทําดีเพ่ือเปนแบบอยาง เนนเพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ีชวยนอง สอนให

นักเรียนไมเห็นแกตัว มีน้ําใจกับเพ่ือนในหองและทุกคนในโรงเรียน  สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไป 

ในการเรียนการสอนทุกครั้ง  จัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางานทุกข้ันตอน และรับฟงความคิดเห็น

ของนักเรียนทุกคน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ใหเด็กรูจักการขอบคุณ ขอโทษ ไมทะเลาะวิวาท 

                       3.2.1.6  มีการใชวิทยากรในทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มาชวยในการสอน

คุณธรรม จริยธรรม และการฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการสรางคนดี 

                 3.2.2  การสอนใหนักเรียนเปนคนเกง   

                       3.2.2.1 จัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนเกง โดยจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ  

สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมแขงขันในระดับตาง ๆ  สรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอน จัดคายวิชาการ   

สอนใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพสุจริตไดตามความสนใจของนักเรียน  สอนและสงเสริมใหนักเรียน

เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ  ฝกใหนักเรียนไดมีการถอดบทเรียนท่ีไดเรียนรูมาจนสามารถ

ถอดบทเรียนไดเอง 
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                       3.2.2.2  ครูจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ เชน สื่อดาน ICT สื่อการสอน DLIT แหลงเรียนรู 

เชน หองสมุด สถานประกอบการ เพ่ือชวยใหนักเรียน ไดคนหาองคความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติจริง และ

สรางชิ้นงานอยางเหมาะสม                       

                       3.2.2.3  จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอาชีพ โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชและสอนการตลาดใหกับนักเรียน    

                       3.2.2.4  ครูจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม มีการใชสื่อ 

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

                       3.2.2.5 สรางอาชีพใหมในโรงเรียน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม  มีภูมิปญญาทองถ่ิน

ชวยสอนเรื่องงานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เชน การทอผา มีการเขียนแผน เขียนคูมือ

การทอผา การสานตะกราดวยเถาวัลยสงขายเปน OSOP และ OTOP ของชุมชน การตอยอดงานพวงหรีด 

เปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน" 

                       3.2.2.6  มีหองสมุดท่ีดีใหนักเรียนใชเปนแหลงเรียนรู 

                       3.2.2.7  จัดการเรียนการสอนควบคูไปกับกิจกรรมตาง ๆ เชน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน การสกรีนเสื้อ การปลูกผักสวนครัว  

การปลูกผักไรดิน การปลูกมะนาวในทอซีเมนต และใหนักเรียนแบงกลุมทํางานตามความสนใจ                 

                       3.2.2.8  มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกลุมนักเรียนตามความสามารถ เนนให

นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มอบหมายภาระงานของนักเรียนแตละคน

ตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคลเนนใหนักเรียนวางแผนการทํางานดวยตนเอง เนนการเอา

ความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ 

                       3.2.2.9  ฝกใหนักเรียนรูจักคิดตนทุนกําไรขาดทุน โดยการจัดตลาดนัดแมคานอย 

นักเรียนทุกชั้นมีสวนรวม 

                  3.2.3  การสอนใหนักเรียนเปนคนมีความสุข 

                        ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนมีความสุข เพ่ือใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยาง

พอเพียงตามอัตภาพ และนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดย 

                        3.2.3.1  ครู ดูแลเอาใจใสชวยเหลือ รัก เมตตาศิษย จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม

ภาคภูมิใจในตนเอง ยกยองชมเชยนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 

                        3.2.3.2  มีการคัดกรองนักเรียน ใหไดเขากลุมการเรียนรูสอดคลองกับความถนัด 

                        3.2.3.3  มีการเสริมแรงและใหรางวัลแกนักเรียน เชน รางวัลการอานดีเดน ชมเชย

แกนักเรียน ท่ีทําความดี 

                        3.2.3.4  จัดกิจกรรมใหหลากหลาย จัดกิจกรรมท่ีใหเด็กไดลงมือปฏิบัติใหมากข้ึน 

                        3.2.3.5  จัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป 

ศิลปะ และกีฬา 
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                       3.2.3.6 สรางบรรยากาศในหองเรียนโดยการนําผลงานของนักเรียนโชวในทุกกิจกรรม 

นักเรียนจะติดตามดวยความตื่นเตน วาวันนี้มีผลงานของตนเองข้ึนบอรดหรือไม ทําใหนักเรียนมีความ

ตั้งใจในการทําชิ้นงานของตนเองมากข้ึน เพ่ือจะไดมีผลงานของตนเองในบอรดนิทรรศการบาง 

นอกจากนี้ยังจะเปนผลงานท่ีใหรุนนองดูเปนตัวอยางไดอีกดวย 

    3.3  วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศก 

         จากการสนทนากลุมศึกษานิเทศก พบขอมูลเก่ียวกับวิธีการนิเทศสงเสริมใหการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

                   3.3.1  การนิเทศเปนคณะ  ซ่ึงทําไดในหลายลักษณะ ไดแก 

                       3.3.1.1 สรางคณะนิเทศ โดยมีผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีไปรวมนิเทศดวย เปนการนิเทศ   

เชิงบริหาร ซ่ึงอาจใชการนิเทศแบบสามกก (ผูบริหารของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ศึกษานิเทศก, ผูบริหาร

สถานศึกษา) หรือใช Roving Team (ศึกษานิเทศก, รอง ผอ.เขต, ก.ต.ป.น.) หรือการนิเทศแบบมีสวนรวมอ่ืน   

ท้ังนี้โดยใหมีการนิเทศบูรณาการกับเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และควรมีการสราง

ความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

                       3.3.1.2  สรางเครือขายการนิเทศ โดยเชิญศึกษานิเทศกในเขตพ้ืนท่ี ท่ีไมไดรับผิดชอบ   

โรงเรียนดีประจําตําบลมารวมนิเทศ เชิญบุคลากรภายนอกหรือครูท่ีเกษียณอายุราชการรวมเปนทีมนิเทศ   

                       3.3.1.3  สรางภาคีเครือขายระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับองคกรภายนอก เชน 

วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง เพ่ือชวยตอยอดหรือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณ  

ชวยใหผลผลิตมีความสมบูรณ  เกิดมูลคาเพ่ิม หรือสรางความรูเรื่องการจําหนาย และแสวงหาผูอุปถัมภ

จากหนวยงานภายนอกมาสนับสนุน 

                       3.3.1.4 มีการจัดตั้งชมรมครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาชวยพัฒนาโรงเรียน  

                   3.3.2  การใชรูปแบบหรือเทคนิคนิเทศท่ีแตกตางกัน  กระตุนใหโรงเรียนหาจุดเดนของ

ตนเอง (สแกนโดยโรงเรียนเอง) โดยใชคูมือโรงเรียนดีประจําตําบลเปนฐาน ไดแก                        

               3.3.2.1 นิเทศแบบพาคิดพาทํา  นิเทศแบบกัลยาณมิตรพูดคุยใหกําลังใจ นิเทศแบบ

สอนงาน (Coaching)  นิเทศโดยใชระบบพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาหารือ (Mentoring) นิเทศแบบเขาถึง 

การรวมคิด รวมพัฒนา เติมเต็มจุดออน Benchmarking ในจุดแข็ง  

                       3.3.2.2 แบงสายนิเทศหมุนเวียน เพ่ือเสริมสรางใหกําลังใจตามบริบทของโรงเรียน 

นิเทศแบบประเมินมีสวนรวม  หาขอเสนอแนะในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการสรางขอตกลงรวมกัน                         

                       3.3.2.3  นิเทศแบบมีสวนรวม  โดยใชชุมชนเปนฐาน มีการเชิญชุมชนมาเปนวิทยากร 

นิเทศโดยใชปญหาเปนฐาน  ใชโมเดล PAOR (Plan – Action – Observe - Review)  นิเทศแบบ BAR 

(Before After Review) รวมวิเคราะหพัฒนารวมกับโรงเรียนแลวนํามาสรุป  

                       3.3.2.4  นิเทศแบบเสริมแรง นําผลงานสื่อนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ใชกระบวนการแลกเปลี่ยน AAR หรือ Focus Group หลังจากปฏิบัติการนิเทศเปนท่ีเรียบรอย  
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                       3.3.2.5 นิเทศโดยใชแนวทางการนิเทศหลายชองทาง นอกเหนือการนิเทศทางตรง

แบบ Face to Face  อาทิ ใชการนิเทศออนไลน โดยใช VDO Conference  นิเทศทางไกลโดยใช

โทรศัพท, Line, Facebook  

                  3.3.3  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ สรางความภูมิใจรวมกัน 

สรางขวัญกําลังใจ ใหรางวัล ไดแก การพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบแหงอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จ จัดกิจกรรม

ตามไปดู ไปใหกําลังใจ (เชียร) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน จัดนิทรรศการ เปดเวทีใหแลกเปลี่ยนเรียนรู  

จัดตลาดนัดวิชาการงานอาชีพ เปดบานโรงเรียนดีประจําตําบล เผยแพรผลงาน และจัดประกวดผลงาน

การปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)  และเชิญองคกรหรือบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม 

    3.4  วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชน 

        จากการสัมภาษณผูแทนชุมชน  พบขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ดังนี้  

         3.4.1 ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล

ประสบผลสําเร็จ ไดแก  มีการสนับสนุนงบประมาณสวนตัว และระดมทุนซ้ืออุปกรณการศึกษาใหกับ

นักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพ่ือดูแลชวยเหลือโรงเรียน  รวมพิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนแบบโปรงใส  ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในชุมชนใหความรวมมือใน

เรื่องอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน เปนเครือขายดูแลความประพฤตินักเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ    

ของทางโรงเรียน เชน งานข้ึนปใหม กีฬาสี งานประกวดท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน การปจฉิมนิเทศนักเรียน  

และรวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน 

                   3.4.2  ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี สรางอาคารเรียน 

รวมถึงงานกอสรางท่ีไมใชงบประมาณของทางราชการ   

                   3.4.3  ผูรูเปนภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน ชวยสอนงานอาชีพ เชน การทําขนม  ดอกไมแหง  

ทําไมกวาดดอกหญา  การทําน้ํายาลางจาน การเลนดนตรีไทย เปนตน 

               3.5  ความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมของนักเรียน  

        จากการสัมภาษณนักเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตของโรงเรียน พบขอมูลความคิดเห็นและ

วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 5 ประเด็น ดังนี้ 

         3.5.1  ความภูมิใจในโรงเรียนของตนเองในฐานะท่ีเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล   

             ประเด็นท่ีนักเรียนภูมิใจมากท่ีสุดไดแกบุคลากรของโรงเรียน คือ ครูดี เกง ใสใจ     

ในการสอน อบอุนเปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารโรงเรียน เสียสละและทุมเทเวลา    

ในการทํางาน  รองลงมาเปนความภูมิใจเก่ียวกับโรงเรียนมีคุณภาพ   โดยใหเหตุผลวา โรงเรียนจัดใหมี

กิจกรรมหลากหลาย อาทิ สภานักเรียน  ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ  กิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เชน การแสดงกลองสะบัดชัย รวมท้ังภูมิใจท่ีโรงเรียน สะอาด  

รมรื่น มีสระวายน้ํา ชุมชนใหความรวมมือ เดินทางสะดวก เรียนรูอยางสนุกสนาน และมีความสุข 
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                    3.5.2  ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานตาง ๆ และวิธีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา 

                         นักเรียนตองการใหโรงเรียนพัฒนาดานสภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยี  ดานกีฬา 

โภชนาการ สงเสริมงานอาชีพ และพัฒนาหองสมุด  โดยใหเหตุผลวาตองการใหโรงเรียนสะอาด สวยงาม 

และมีชื่อเสียง   นักเรียนจะไดมีสุขภาพอนามัยดี ไดเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถพัฒนางานอาชีพ 

ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  นักเรียนมีวิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาโรงเรียนคือชวยรักษาความสะอาด

ดานสภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจเรียนเพ่ือใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง  

จะเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารโรงเรียนและครูเรื่องการประชาสัมพันธโรงเรียน รวมประชาสัมพันธ

โรงเรียน หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก            

         3.5.3  ประสบการณในการรวมกิจกรรม หรือการเรียนรูเก่ียวกับงานอาชีพ  

                        กิจกรรมสวนใหญท่ีนักเรียนไดรวมปฏิบัติหรือเรียนรูเก่ียวกับอาชีพ มากท่ีสุด ไดแก 

งานเกษตรกรรมดานการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว  รองลงมาคือ การประดิษฐของใช  งานฝมือ 

และการนวดแผนไทย  การประกอบอาหารและการแปรรูปอาหาร นอกจากนั้นยังไดรวมกิจกรรมท่ีสงเสริม 

อาชีพดานศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดง  

            จากการท่ีนักเรียนไดเรียนหรือรวมกิจกรรมแลวนักเรียนไดความรูและมีประสบการณ

มากท่ีสุดในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน การประหยัดและการออม และการทําบัญชี  รองลงมาคือ 

เรียนรูการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงมีทักษะอาชีพ โดยนักเรียน

สามารถนําความรูหรือประสบการณไปใชประโยชนมากท่ีสุดในการหารายไดระหวางเรียน ใชวางแผน

ประกอบอาชีพในอนาคต และนําความรูไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน   

                   3.5.4  ความตองการในการพัฒนาตนเอง และการแกปญหาถาไมประสบความสําเร็จ   

             นักเรียนตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานกีฬา และ

ทักษะงานอาชีพเพ่ิมเติม  นอกจากนั้นยังตองการพัฒนาตนเองในดานศิลปะ  (ไดแก ดนตรีสากล ดนตรีไทย 

นาฏศิลป ลิเก กลองสะบัดชัย ฟอนรํา)  และการเห็นคุณคาตนเอง โดยใหเหตุผลวา เพ่ือเปนพ้ืนฐาน    

ในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือสงเสริมการมีรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือสามารถใชชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข  

             อนึ่ง ในการพัฒนาตนเองของนักเรียนนั้น หากนักเรียนทําไมสําเร็จ นักเรียนจะใชวิธี

แกปญหาโดยการคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มากท่ีสุด  รองลงมาคือตั้งใจเรียน ปรึกษาครู สอบถาม

ผูรู  และฝกฝนทักษะเพ่ือใหเกิดความชํานาญ   

                   3.5.5  อาชีพในอนาคตของนักเรียน 

             จากการสัมภาษณ พบวาในอนาคตนักเรียนตองการประกอบอาชีพรับราชการมากท่ีสุด  

รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพท่ีสุจริต  มีเกียรติ และม่ันคง 

เปนอาชีพท่ีชวยเหลือคนอ่ืน แบงปนความรูซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเปนการไดเพ่ิมประสบการณ  ซ่ึงนักเรียน

คิดวาวิธีการท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จ คือตองขยันเรียน ตั้งใจเรียน การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ 

การศึกษาบุคคลตนแบบ และการปรึกษาคุณครู  
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ตอนท่ี 4    ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู  

              ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน 

               ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล นําเสนอ

ขอมูลเปน  4  ตอนยอย ตามประเด็นคําถามแตละดาน ไดแก   

               4.1  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบล (ขอมูลจากสอบถามระบบออนไลน) 

               4.2  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  ท่ีมีตอกระบวนการ

นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   

               4.3  ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี

ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   

               4.4  ความพึงพอใจของนักเรียน  ท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด                                                                                               

               ขอมูลรายละเอียดของแตละตอนยอย ปรากฏดังตอไปนี้    
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              ตอนท่ี 4.1  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรยีนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด                                                   

จากการเก็บขอมูลระบบออนไลน 

              ตาราง  4.9  ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา คร ูและศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล                                             

                             ตามมาตรฐานดานปจจัย  (n = 19,092) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 

1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ศรทัธา  

เปนแบบอยางท่ีดี บริหารแบบมสีวนรวม           

ใชเทคโนโลยี มภีาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง 

4.69 

 

0.50 

 

มากท่ีสุด 4.54 

 

0.62 มากท่ีสุด 4.57 

 

0.61 มากท่ีสุด 4.57 

 

0.61 มากท่ีสุด 

 2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี   

รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี  

และเปนกัลยาณมติร 

4.67 

 

0.51 มากท่ีสุด 4.62 

 

0.52 มากท่ีสุด 4.62 

 

0.54 มากท่ีสุด 4.62 

 

0.54 มากท่ีสุด 

3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

องคกรเครือขาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

4.47 

 

0.61 มาก 4.36 

 

0.64 มาก 4.37 

 

0.65 มาก 4.37 

 

0.65 มาก 

4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความ

เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 

4.49 

 

0.57 มาก 4.37 

 

0.60 มาก 4.39 

 

0.60 มาก 4.39 

 

0.60 มาก 

5 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลอง

กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.53 

 

0.55 มากท่ีสุด 4.41 

 

0.60 มาก 4.43 

 

0.60 มาก 4.43 

 

0.60 มาก 
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                  ตาราง  4.9  (ตอ) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 

  หมาย 

6 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน                    

สามารถใชไดอยางคุมคาและเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

4.53 

 

0.57 มากท่ีสุด 4.40 

 

0.63 มาก 4.41 

 

0.63 มาก 4.41 

 

0.63 มาก 

7 วัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียน       

มีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม       

กับผูเรยีน 

4.07 

 

0.76 มาก 4.08 

 

0.75 มาก 4.06 

 

0.75 มาก 4.06 

 

0.75 มาก 

8 แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียน 

 4.20 0.66 มาก 4.17 0.67 มาก 4.17 0.67 มาก 4.17 0.67 มาก 

9 อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด 

ปลอดภยัพรอมใชงาน 

4.31 0.72 มาก 4.29 0.72 มาก 4.29 0.72 มาก 4.29 0.72 มาก 

รวม 4.44 0.42 มาก 4.36 0.46 มาก 4.13 0.53 มาก 4.37 0.46 มาก 

  

                จากตาราง  4.9  ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐาน       

ดานปจจัย  โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยทากับ  4.37     

                เม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดมี 2 รายการ ไดแก รายการท่ี 1  ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ัน 

ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง  และรายการท่ี 2  ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี รัก

เมตตาตอศิษย ตอตนเอง  ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และ  4.62 ตามลําดับ   สวนรายการอ่ืน ๆ   มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.06 - 4.43    
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                ตาราง  4.10  ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  

                                  ตามมาตรฐานดานกระบวนการ  (n = 19,092) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 

  หมาย 
 10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัตไิด

อยางเปนระบบ 

4.42 0.59 มาก 4.31 0.62 มาก 4.32 0.62 มาก 4.32 0.62 มาก 

11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดอยาง

เหมาะสม 

4.22 

 

0.62 มาก 4.17 

 

0.65 มาก 4.17 

 

0.64 มาก 4.17 

 

0.64 มาก 

12 โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง ครอบคลมุ

กับนักเรียนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

4.46 

 

0.58 มาก 4.36 

 

0.61 มาก 4.37 

 

0.62 มาก 4.37 

 

0.62 มาก 

13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน

งานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.20 

 

0.68 มาก 4.15 

 

0.70 มาก 4.15 

 

0.70 มาก 4.15 

 

0.70 มาก 

14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับ

หลักสตูรสถานศึกษา    

4.40 0.60 มาก 4.34 0.60 มาก 4.34 0.60 มาก 4.34 0.60 มาก 

15 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

4.21 0.62 มาก 4.21 

 

0.63 มาก 4.20 

 

0.63 มาก 4.20 

 

0.63 มาก 

16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียน

ดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางตอเน่ืองและ

เหมาะสม 

4.26 

 

0.61 มาก 4.26 

 

0.62 มาก 4.25 

 

0.62 มาก 4.25 

 

0.62 มาก 
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                     ตาราง  4.10  (ตอ) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
ความ 
หมาย 

X� SD 
   ความ 
 หมาย 

17 ครูใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู 

3.88 0.76 มาก 3.94 0.74 มาก 3.91 0.76 มาก 3.91 0.76 มาก 

18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 

4.22 0.66 มาก 4.17 0.68 มาก 4.16 0.68 มาก 4.16 0.68 มาก 

19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ  

4.47 0.59 มาก 4.42 0.61 มาก 4.42 0.61 มาก 4.42 0.61 มาก 

รวม 4.27 0.47 มาก 4.23 0.49 มาก 3.91 0.58 มาก 4.23 0.50 มาก 

                จากตาราง  4.10  ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล                

ตามมาตรฐานดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23       

                เม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวา  ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.91 - 4.42  รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ รายการท่ี 19  โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42   รองลงมาไดแก รายการท่ี 

12  โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง ครอบคลุมกับนักเรียนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน  รายการท่ี 14  ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา  และรายการท่ี 10  โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37,  4.34  และ 4.32  ตามลําดับ  
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                ตาราง  4.11   ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล                                                   

                                  ตามมาตรฐานดานผลผลิต  (n = 19,092) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 

20 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชน 

และหนวยงานอ่ืน ๆ 

4.44 0.60 มาก 4.39 0.62 มาก 4.39 0.62 มาก 4.39 0.62 มาก 

21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  

1 ผลิตภณัฑ เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน 

4.21 

 

0.74 มาก 4.14 

 

0.75 มาก 4.15 

 

0.75 มาก 4.15 

 

0.75 มาก 

22 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน 4.36 0.68 มาก 4.32 0.70 มาก 4.32 0.69 มาก 4.32 0.69 มาก 

23 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน 3.77 1.09 มาก 3.79 1.07 มาก 3.77 1.07 มาก 3.80 1.07 มาก 

24 นักเรียนมีคณุลักษณะตามคานิยมหลกั 

ของคนไทย 12 ประการ 

4.43 0.59 มาก 4.39 0.61 มาก 4.39 0.61 มาก 4.39 0.61 มาก 

25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพตดิ 4.67 0.57 มากท่ีสุด 4.58 0.62 มากท่ีสุด 4.60 0.62 มากท่ีสุด 4.59 0.62 มากท่ีสุด 

26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิด

รายไดระหวางเรียน 

3.92 0.76 มาก 3.92 0.78 มาก 3.91 0.78 มาก 3.91 0.78 มาก 

27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารเหมาะสมกับระดับช้ัน 

3.41 0.81 ปานกลาง 3.44 0.84 ปานกลาง 3.42 0.84 ปานกลาง 3.42 0.84 ปานกลาง 

28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

เพ่ือการเรยีนรูท่ีเหมาะสมกับระดบัช้ัน 

4.04 

 

0.70 มาก 4.02 

 

0.73 มาก 4.01 

 

0.72 มาก 4.01 

 

0.72 มาก 

29 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT/ O-NET) 

สูงข้ึนจากปท่ีผานมา 

3.67 0.96 มาก 3.65 0.96 มาก 3.65 0.95 มาก 3.65 0.95 มาก 
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                     ตาราง  4.11  (ตอ) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก รวม 

X� SD 
ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 

30 นักเรียนมสีุขภาวะทางดานรางกาย 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

4.40 0.59 มาก 4.36 0.60 มาก 4.36 0.60 มาก 4.36 0.60 มาก 

31 นักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา 

ศิลปะตามความสนใจและความถนัด 

4.53 

 

0.59 มากท่ีสุด 4.51 

 

0.61 มากท่ีสุด 4.50 

 

0.61 มากท่ีสุด 4.50 

 

0.61 มากท่ีสุด 

32 นักเรียนมสีุขภาวะทางจิตท่ีด ี 4.59 0.54 มากท่ีสุด 4.54 0.57 มากท่ีสุด 4.55 0.57 มากท่ีสุด 4.55 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.19 0.45 มาก 4.16 0.47 มาก 3.98 0.52 มาก 4.16 0.47 มาก 

 

   จากตาราง  4.11 ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐาน     

ดานผลผลิต โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  

              เม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ ไดแก รายการท่ี 25  นักเรียนปลอดจากอบายมุขและ

สารเสพติด  รายการท่ี 32 นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตท่ีดี  และรายการท่ี 31 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะตามความสนใจและความถนัด       

มีคาเฉลี่ยทากับ 4.59,  4.55,  และ 4.50 ตามลําดับ   รองลงมาเปนรายการท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูระดับมากทุกรายการ มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.65 - 4.39  ยกเวน 

รายการท่ี  27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเหมาะสมกับระดับชั้น มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42    
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                     ตาราง  4.12   ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล                                               

                                       จําแนกตามองคประกอบของมาตรฐาน โดยภาพรวม  (n = 19,092)  

องคประกอบของมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ผูบริหารสถานศึกษา คร ู ศึกษานิเทศก รวม 

X�  SD 
ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 
X� SD 

ความ 

หมาย 

ดานปจจัย 4.44 0.42 มาก 4.36 0.46 มาก 4.13 0.53 มาก 4.37 0.46 มาก 

ดานกระบวนการ 4.27 0.47 มาก 4.23 0.49 มาก 3.91 0.58 มาก 4.23 0.50 มาก 

ดานผลผลิต 4.19 0.45 มาก 4.16 0.47 มาก 3.98 0.52 มาก 4.16 0.47 มาก 

รวม 4.28 0.41 มาก 4.24 0.44 มาก 4.00 0.51 มาก 4.24 0.44 มาก 

 

             จากตาราง 4.12   ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล โดย

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

              เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา ทุกมาตรฐานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  มาตรฐานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐาน

ดานปจจัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.37   รองลงมาไดแก มาตรฐานดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23   และมาตรฐานดานผลผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.16   และเม่ือพิจารณาตามกลุมบุคลากรพบวา  กลุมท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือกลุมผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28  รองลงมาไดแก กลุมครู 

และกลุมศึกษานิเทศก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.24  และ 4.00  ตามลําดับ 
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               ตอนท่ี 4.2  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  ท่ีมีตอ

กระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   

            

ตาราง  4.13  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา   

                  ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ   

                 เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  (n = 306)     

 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐗  SD ความหมาย 

ดานกระบวนการนิเทศ  

1 การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติได  4.30 .72 มาก 

2 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน 4.25 .74 มาก 

3 รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียน 

มีความเหมาะสม 
4.26 .74 มาก 

4 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
4.25 .67 มาก 

5 การสรุปและการรายงานผลการนิเทศ มีการดําเนินการ

เปนประจําตามวาระของงาน 
4.22 .70 มาก 

6 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานความกาวหนา 

ของโรงเรียนตอสาธารณชน มีการปฏิบัติสมํ่าเสมอ  
4.24 .74 มาก 

รวม 4.25 .70 มาก 

ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ  

7 วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอม 

เพ่ือขอรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ 

โรงเรียนดีประจําตําบล 

4.24 .71 มาก 

8 การสรางความโปรงใสในการประเมินและรับรอง 

โรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล 
4.16 .73 มาก 

9 วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน 
4.18 .73 มาก 

รวม 4.19 .71 มาก 
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ตาราง 4.13  (ตอ) 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐗 SD ความหมาย 

ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน  

10 การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริม 

งานอาชีพ เพ่ือการหารายไดระหวางเรียน 
4.07 .84 มาก 

11 การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบล 
สรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

ท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชน 
4.32 .83 มาก 

รวม 4.19 .81 มาก 

ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน 

12 การกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน 

ใหมีความครอบคลุมท่ัวถึงทุกภูมิภาค 
4.26 .79 มาก 

13 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงาน เชนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

การประกวดแขงขันของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4.16 .79 มาก 

14 การจัดกิจกรรมใหบุคลากรของโรงเรียนเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี

ประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด 

4.25 .78 มาก 

15 ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) และ VTR  

เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียน

มีประโยชนคุมคา 

4.09 .82 มาก 

รวม 4.19 .77 มาก 

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ  

16 โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางท่ีดีในการ 

จัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ      
4.17 .68 มาก 

17 ทักษะและประสบการณท่ีไดรับจากการมีสวนรวม

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 
4.24 .65 มาก 

18 ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริมงานอาชีพ  

เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน 
4.21 .67 มาก 
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ตาราง  4.13 (ตอ) 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐗  SD ความหมาย 

19 โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษา 

ระดับมาตรฐานของการเปนโรงเรียนตนแบบ 
4.18 .67 มาก 

20 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง  

เปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
4.19 .68 มาก 

รวม 4.20 .66 มาก 
รวมท้ังส้ิน 4.21 .71 มาก 

            จากตาราง 4.13  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  ท่ีมีตอ

กระบวนการนิเทศ  รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวม

พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21    

               เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ดานกระบวนการนิเทศ คาเฉลี่ยเทากับ 4.25  รองลงมาไดแก  ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ  คาเฉลี่ย

เทากับ 4.20   สวนดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ  ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพ

ในโรงเรียน  และดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน     

มีคาเฉลี่ย 4.19 เทากัน 
               เม่ือพิจารณาแตละรายการแลวพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การออกแบบการ
นิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบลสรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”ท่ีมีความเหมาะสมและ
เปนประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.32  รองลงมาไดแก  การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได คาเฉลี่ย 4.30  สวนรูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียนมีความเหมาะสม และการ
กําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานใหมีความครอบคลุมท่ัวถึงทุกภูมิภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 
เทากัน 
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                ตอนท่ี 4.3  ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด   

ตาราง 4.14  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูแทนชุมชนท่ีมีตอการ 

                 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  

                (n= 40)                

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

     𝐗  SD ความหมาย 

กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน  

1 โรงเรียนนําผลท่ีไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาการศึกษา 

จนเกิดความกาวหนา 
4.55 .50 มาก 

2 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู 

อยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ 
4.20 .79 มาก 

3 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
4.30 .75 มาก 

4 โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง 

และชุมชน เพ่ือการพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
4.45 .59 มาก 

5 ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือ

ดูแลนักเรียน 
4.52 .59 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 .61 มาก 

ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย  

6 บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ 4.42 .67 มาก 

7 แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป  

มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 
4.17 .81 มาก 

8 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 4.15 .80 มาก 

9 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูเพียงพอ  

และมีคุณภาพ 
4.10 .84 มาก 

10 อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 4.12 .79 มาก 

รวม 4.19 .75 มาก 

ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ  

11 กระบวนการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 4.42 .67 มาก 

12 โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชน 4.25 .77 มาก 

13 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ 4.60 .49 มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.14  (ตอ) 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

      X  SD ความหมาย 

14 กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 4.12 .79 มาก 

15 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

มีประสิทธิภาพ 
4.32 .69 มาก 

รวม 4.34 .64 มาก 

ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน ดานผลผลิต  

16 โรงเรียนมีการพัฒนาท่ีกาวหนาจนเปนโรงเรียนคุณภาพ 4.35 .69 มาก 

17 โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพท่ีนําไปสู  

การเปนโรงเรียนทํามาหากิน 
4.65 .48 มากท่ีสุด 

18 นักเรียนเปนคนดี 4.42 .67 มาก 

19 นักเรียนเปนคนเกง 4.00 .84 มาก 

20 นักเรียนเปนคนมีความสุข 4.35 .66 มาก 

รวม 4.35 .63 มาก 

รวมท้ังส้ิน 4.32 .65 มาก 

 

               จากตาราง 4.14  ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล  โดยภาพรวมพบวา ผูปกครองและ

ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32      

               เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  รองลงมาไดแก ดานความสําเร็จของ

โรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ  4.35  ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน        

ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.34   และดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

               เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รายการ

ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ คือ โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพที่นําไปสูการเปน

โรงเรียนทํามาหากิน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ และผูปกครองและชุมชน 

มีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65,  4.60  และ 4.52 ตามลําดับ 
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               ตอนท่ี 4.4  ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด    

ตาราง 4.15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงาน 

               โรงเรียนดีประจําตําบล  (N = 100 ) 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

      X  SD ความหมาย 

 การดําเนนิงานตามมาตรฐานดานปจจัย  

1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ   

เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 
4.26 .67 มาก 

2 ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี 

ในการปฏิบัติการสอน 
4.36 .70 มาก 

3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย  

ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว 
4.41 .58 มาก 

4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 

การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน 
4.01 .85 มาก 

5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 

 ใหบริการกับผูเรียน 
4.31 .72 มาก 

6 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด บรรยากาศรมรื่น 

และปลอดภัย 
4.42 .65 มาก 

รวม 4.29 .66 มาก 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ   

7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสม 
4.10 .88 มาก 

8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน 

 ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 
3.91 .91 มาก 

9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

โดยเนนงานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน 
4.00 1.01 มาก 

10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางเหมาะสม 
4.22 .79 มาก 

11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน 

และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
3.97 .91 มาก 
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ตาราง 4.15  (ตอ) 

ขอ รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

      X  SD ความหมาย 

12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ 
4.32 .70 มาก 

รวม 4.08 .83 มาก 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต  

13 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชน 

และหนวยงานอ่ืน 
3.94 .72 มาก 

14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ  

“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 
4.48 .52 มาก 

15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน  

และประหยัดอดออม 
4.20 .73 มาก 

16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข 3.91 .93 มาก 

17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขัน 

ทักษะวิชาการระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
3.58 .93 มาก 

18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ  

ตามความสนใจและความถนัด 
4.21 .75 มาก 

19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได 

ระหวางเรียน 
3.99 1.01 มาก 

20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

และมีความสุขกับการเรียน 
4.39 .68 มาก 

รวม 4.08 .73 มาก 

รวมท้ังส้ิน 4.14 .74 มาก 

 

               จากตาราง  4.15  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตาม

มาตรฐาน และตัวชี้วัด  โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.14      

               เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.29  รองลงมาไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐาน 

ดานผลผลิต และการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ คาเฉลีย่เทากับ  4.08  เทากัน  
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               เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  รายการท่ีมีคาเฉลี่ย  

สูงท่ีสุด คือ โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีคาเฉลี่ย    

เทากับ 4.48  รองลงมาไดแก โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด บรรยากาศรมรื่น และปลอดภัย คาเฉลี่ย 

เทากับ 4.42  ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว

คาเฉลี่ยเทากับ 4.41   นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.39  และโรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อยางมี

ประสิทธิภาพ  คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 

 

ขอเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจ 

            ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังในระบบออนไลนและชุดเอกสาร มีขอเสนอแนะ    

ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกตามระดับหนวยงาน 

ดังนี้   

           1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล 

               1.1  ควรดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท้ัง 15 ตัวชีว้ดั  (5 + 5 + 5)   

ใหครบทุกตัวชี้วัด                

               1.2 ควรสรางอัตลักษณใหโดดเดน  ใหเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับ

โรงเรียนปกติ และรักษามาตรฐานการทํางานของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง   

               1.3 ควรวางแผนกลยุทธพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  และใชแผนในการขับเคลื่อนการ 

ดําเนินงาน โดยสรางเครือขายในการพัฒนา เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนเขามามีสวน

รวมมากข้ึน            

               1.4  ควรมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรม

อยางสมํ่าเสมอ   

               1.5  ควรสรางแหลงเรียนรูใหเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจน และควรจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกดาน เพ่ือใหนักเรียนเปนคนท่ีสมบูรณแบบ  

     1.6  ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยี ทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ  การพัฒนางานดานอาชีพ และการออกแบบผลงานการสรางผลิตภัณฑใหได

มาตรฐาน   

     1.7   ครูควรมีกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน คิดตอยอดผลิตภัณฑ 

สรางรายไดสรางอาชีพ สนับสนุนการมีงานทํา สนับสนุนวิทยากรดานวิชาชีพ และเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

     1.8  ควรพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู เชน ดาน ICT , STEM , PLC และการสอนท่ีเปน 

Active Learning รวมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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     1.9  ควรมีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหดีข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งดานวิชาการ    

มีผลการทดสอบระดับชาติดานคุณธรรมจริยธรรม  และนักเรียนอานหนังสือออกใหครบ 100 % 
     1.10  ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  สงเสริมการอบรมจริยธรรม และ

ใหเวลากับนักเรียนมากข้ึน รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดไปแขงขันในระดับตางๆ ใหมากข้ึน    

     1.11  ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  

                1.12  โรงเรียนควรนําขอมูลผลการประเมินมาวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนอยางตอเนื่อง และควรมีกระบวนการติดตามตรวจสอบนักเรียนหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป 

           2. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
               2.1  ควรมีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน และครูใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาตาม
เปาหมาย มาตรฐาน และตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล               
               2.2  ควรนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางเต็มเวลา และผลักดันให
เกิดกระบวนการนิเทศภายในอยางจริงจัง เพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืนดวยตนเองท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต 
               2.3  ควรจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรใหครบวิชาเอก และบุคลากรท่ีมีความรูความ 
สามารถดานการสอนทักษะอาชีพใหโรงเรียนดีประจําตําบล 
               2.4  ควรมีการพัฒนาดานกระบวนการวิจัยและการวัดประเมินผลใหกับครู เพ่ือใชพัฒนา    
การเรียนการสอน 
               2.5  ควรสรางเครือขายการนิเทศกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูมีสวนเก่ียวของ 
               2.6 ควรใหคําแนะนําโรงเรียนในการจัดทํา  Best Practices ใหถูกตองชัดเจน เรงรัดพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีประจําตําบล  และ
พัฒนากระบวนการเรียนรูสูรายได ใหนักเรียนมองเห็นอาชีพอนาคตของตนเอง ใหมีการตอยอด
ผลิตภัณฑใหเปน Brand ของโรงเรียน 
               2.7  ควรมีการบูรณาการมาตรฐานตัวชี้วัดทุกโครงการใหเปนตัวชี้วัดเดียวกัน สรางความรู 
ตระหนัก สรางนวัตกรรม การบริหารแบบมีสวนรวม 

     2.8  ควรมีการนําโรงเรียนท่ีพัฒนาสําเร็จมาเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ      

Best Practices ของโรงเรียนดีประจําตําบล เปนประจําทุกป 

               2.9  ควรมีการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบลทุกป 
                2.10  ควรสนับสนุนดานงบประมาณ เพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสเพ่ือ
ตอยอดดานอาชีพ 

               2.11 ควรประชาสัมพันธผลิตภัณฑงานอาชีพในแหลงท่ีมีผูเขาชมจํานวนมาก เชน จัดทํา  

Blog  KM หรือประชาสัมพันธผานรายการโทรทัศน มีการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีตอเนื่อง และใหทุก

โรงเรียนไดแสดงผลงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ รวมถึงหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืน ๆ 
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           3. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                3.1 ควรมีการดําเนินการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน และมีแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลและวิธีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจากสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

                3.2  ควรหลอมรวมหรือบูรณาการโครงการตาง ๆ ท่ีคลายคลึงกันเขาไวเปนโครงการเดียวกัน 

เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต โรงเรียนเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ เปนตน  

                3.3  ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหสอดคลองกับ

ความตองการและบริบทของโรงเรียนอยางตอเนื่องยั่งยืน เชน งบประมาณในการบํารุงรักษา ซอมแซม

อาคาร สิ่งปลูกสราง โดยจัดสรรแบบกอนรวมไมกระจัดกระจาย เปนตน 

                3.4  ควรจัดสรรอุปกรณ ครุภัณฑ สื่อเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และควรมีชางบํารุง ดูแลวัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑท่ีโรงเรียนไดรับ และควรสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบ

สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงทุกโรงเรียน  

                3.5  ควรมีการประสานแหลงประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีจบ

การศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีมีทักษะอาชีพและผลงานดีเดนเขาทํางาน    

                3.6  ควรพัฒนาบุคลากรไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนดีประจําตําบล 

หรือสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความตระหนัก มีภาวะผูนํา มีความรู ความเขาใจ เปาหมาย

และกลยุทธ วิธีการพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด 

                3.7  ควรจัดทําเกณฑตัวชี้วัดดานวิชาการ (ผลสอบ NT, O-NET) ดานอาชีพท่ีสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียนดีประจําตําบล และมีนิยามศัพทเฉพาะของคําวา“เด็กเกง” ในโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบลใหชัดเจนตามระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา   

และวัดความสามารถของนักเรียน ใหครบท้ังดานวิชาการและดานอาชีพ 

                3.8  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ  Best Practices ของโรงเรียนดีประจํา 

ตําบลในแตละภูมิภาคเปนประจําทุกป 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยและพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   

โดยใช  8S’s Supervisory Model ซ่ึงเปนรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการ

โครงการโรงเรียนดีประตําตําบล  ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)  ระหวางการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ 

           1. ศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนางานโดยใช    

“8S’s Supervisory Model” 

 2. ศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

            3. ศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ  

 4. ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู  

ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน   

สรุปผลการวิจัย  

            ผลการวิจัยท่ีไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับสภาพความสําเร็จของ

การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีเกิดจากการพัฒนางาน โดยใช “8S’s Supervisory Model”  

ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล และวิธีการสงเสริมให

การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ รวมท้ังความพึงพอใจในการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม และขอเสนอแนะโดยภาพรวม สรุปไดดังนี้      

           1.  สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเกิดจากการพัฒนางานโดยใช      

“8S’s Supervisory Model”   

                ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล จากการ

สนทนากลุม (Focus Group Discussion)  และการสัมภาษณเชิงลึก  (In - depth Interview)  สรุปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด ไดดังนี้ 

                1.1 สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานปจจัย    

                       ผลจากการสนทนากลุมของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และผลการสัมภาษณ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เม่ือประมวลตามตัวชี้วัดแลวพบวา ผูใหขอมูลท้ังสองกลุม     

มีความคิดเห็นตรงกันวา  ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดของโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย

คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ี 5  อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน   

                   เหตุผลท่ีผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตรงกันคือ ผูบริหารเปน

ผูมีความมุงม่ัน ศรัทธา ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
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มีภาวะผูนํา คือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลานํา ทําจริง มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง และนําความรูมาขยายผลใหกับบุคลากรในโรงเรียน ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางมี

เปาหมายและมีแผนในการทํางานท่ีชัดเจน  สรางความตระหนักและกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดแสดง

ศักยภาพการทํางานอยางเต็มท่ี  สรางแนวรวม เครือขาย ท้ังชุมชนและกรรมการสถานศึกษาและกระจาย

อํานาจใหแตละฝายในการทํางาน   

                    ครูเปนผูมีความมุงม่ันศรัทธา รับผิดชอบ รักและเมตตาตอลูกศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตน 

เปนแบบอยางในการทําความดี  มีทักษะในการจัดการเรียนรู  มีการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน  วางแผนการปฏิบัติงาน

รวมกัน  มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน

รวมงาน  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการขยายผลสูเพ่ือนครูเพ่ือการพัฒนางาน และปฏิบัติตน

ตอเพ่ือนรวมงาน ผูปกครองนักเรียนและชุมชนอยางเปนกัลยาณมิตร 

                    องคคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  พระ ครูภูมิปญญาทองถ่ินมีความ 

เสียสละ สนับสนุน และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรวมมือในรูปแบบ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  ในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสรางอาคาร 

สถานท่ีแหลงเรียนรู  ชวยจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน บริจาคอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรู เขารวม

กิจกรรมกับโรงเรียน  รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรวมคิด รวมวางแผน  เปนวิทยากร    

ใหความรู และใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

                   ดานอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีความพรอมสําหรับใชเรียน ใชปฏิบัติกิจกรรมและเพียงพอ 

กับจํานวนนักเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาใหนาอยู นาเรียน ปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน

ใหสะอาด รมรื่นและปลอดภัย โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ท้ังบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

                  1.2 สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานกระบวนการ              

                    ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพ

ความสําเร็จมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ      

                    เหตุผลของตัวชี้วัดท่ี 1 คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใชแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทีมงานมีการบริหารและดําเนินงาน

ตามแผน มีการมอบหมายงานและภารกิจใหผูท่ีเก่ียวของ  นําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประเมินผลและสรุป

รายงาน มีการนําผลการประเมินไปใช และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  

                    ผูบริหารใชรูปแบบการบริหารท่ีหลากหลาย  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการแบบ 

มีสวนรวม  มีการกระตุนการทํางานของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการสรางขวัญกําลังใจอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ มีเครือขายการทํางานกับชุมชน กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมรับรู วางแผนและปฏิบัติงาน

ตามแผนของโรงเรียน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ

โรงเรียนดีประจําตําบล รวมท้ังมีการสงเสริมงานดานอาชีพในชวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนครอบคลุมทุกกลุมบุคคล และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกกลุมไดรับการฝกทักษะอาชีพ ฝกทักษะ

ชีวิต และใหปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

                1.3  สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานผลผลิต 

                    ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตางกันบางสวน กลาวคือ ผูรวม

สนทนากลุม มีความคิดเห็นวาตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามา 

หากิน  สวนผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวาตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 

โรงเรียนคุณภาพ 

                    เหตุผลของตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน คือ โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนางานอาชีพ 

มีรายไดระหวางเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน มีการ

พัฒนากิจกรรมงานอาชีพแบบครบวงจร ผานกระบวนการสหกรณ  และมีรูปแบบการรวมกลุมบริษัท  

เปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน  โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพ้ืนฐาน

อาชีพในทองถ่ิน  มีและใชสถานท่ีฝกอาชีพในชุมชน  สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริม

งานดานอาชีพ มีการดําเนินการพัฒนาดานอาชีพใหเปน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีผลผลิต

ดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสรางเปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนําผลผลิตจัด

จําหนายในชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการออกแบบ การตลาด การขาย และการทํา

บัญชีรับจาย   

                    เหตุผลของตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ คือ คือ โรงเรียนมีการกําหนดเปาประสงค

หลักท่ีชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็นแนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ  โรงเรียนมี

อาคารสถานท่ีเอ้ือตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู  นักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญ   

มุงเรียนสายอาชีพ  เม่ือเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได  บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ  

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   บางแหงจัดโรงเรียนเปนฐานการเรียนรูโดยเนนงานท่ีใช

วัสดุทองถ่ิน เปนการหารายไดจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน  มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑผลงานของโรงเรียน   

ท่ีเปนรูปธรรม  โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมีวินัยออนนอมถอมตน เด็กมี

ความสุขในการเรียน  เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจสงบุตรหลานเขาเรียน 

            2. ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  

                จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก  และจากการสัมภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน  สรุปปญหาขอจํากัดและขอเสนอแนะ ตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด  ไดดังนี้ 

 

 

    2.1 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานปจจัย              



219 
 

                    ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ  มีความคิดเห็นตางกันบางสวนกลาวคือ ผูรวม

สนทนากลุม มีความเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดในมาตรฐานดานปจจัยท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุด คือ

ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ  สวนขอสรุปจากการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา

ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

เพียงพอมีคุณภาพ โดยมีเหตุผลดังนี้  

                     ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เหตุผลท่ีเปนปญหาคือ ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

ขาดความเขาใจวัตถุประสงคของโรงเรียนดีประจําตําบล ขาดทักษะในการการบริหารจัดการ ทักษะการ

ทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสารในองคกร และทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย   

ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจน สงผลใหครูขาดความเชื่อม่ัน ศรัทธา ครูสอน 

ไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู ขาดครูวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนอาชีพ ครูบางสวน 

ไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล บางคนยังมีวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไมยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน พระสงฆ ครูภูมิปญญา 

ไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สงผลใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน   

                   ตัวชี้วัดท่ี 4  วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ เหตุผลท่ี

เปนปญหาคือ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนบางอยางมีจํานวนจํากัด ไมเพียงกับจํานวนนักเรียน และมีสภาพ

ชํารุด เกา ไมทันสมัย  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไมเอ้ือตอการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน หองสําหรับฝกกิจกรรมงานอาชีพ มีไมเพียงพอ วิทยากรทองถ่ินท่ีมาให

ความรูแกนักเรียนบางครั้งไมคอยมีเวลาวาง ทําใหนักเรียนเรียนรูไมตอเนื่อง 

                   ขอเสนอแนะดานปจจัย  

                   1)  ผูบริหารตองสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคล 

ภายนอก โดยพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารและการสรางความรวมมือ

กับเครือขาย  ทําความเขาใจในหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล  

และมุงม่ันดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาโดยไมยายโรงเรียนบอย                   

                   2) โรงเรียนควรชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับครูเก่ียวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

โรงเรียนดีประจําตําบล  เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน และสรางขวัญ

กําลังใจ พาคิดพาทํา ใหเห็นผลสําเร็จ อาจชวยใหครูปรับเปลี่ยนความคิดได  และควรจัดสรรครูใหครบ

ทุกวิชาเอกและเพียงพอ จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ           

                   3) บุคลากรของโรงเรียนควรใหความสําคัญและจัดเวลาในการพบปะ ปรึกษาหารือกับ

บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือสรางเครือขายเชื่อมโยงความสัมพันธ และสราง

แรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมพัฒนา  

 

                    4) โรงเรียนควรวางแผนประสานกับโรงเรียนใกลเคียงท้ังโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา เพ่ือขอความรวมมือในการใชวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู รวมท้ังขอความอนุเคราะหใหครูมา
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ชวยสอนในบางวิชา หรือบางวัน  สวนดานวิทยากรทองถ่ิน โรงเรียนควรตองวางแผนกําหนดชวงเวลาให

เหมาะสมและสะดวกกับชวงท่ีวิทยากรจะมาทําการสอนได                           

    2.2 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานกระบวนการ    

                    ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ  มีความคิดเห็นตางกันบางสวนกลาวคือ ผูรวม

สนทนากลุม มีความเห็นวา  ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบลดานกระบวนการ คือ ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ สวนผูให

สัมภาษณมีความเห็นวาตัวชี้วัดท่ีเปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทาง

การศึกษา  

          เหตุผลท่ีเปนปญหาในตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ คือ 

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบข้ันตอน ขาดการประเมินและนําผลการประเมิน

ไปพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังใชรูปแบบเดิม ๆ ยังไมเนนดานการอาน เขียน คิด

วิเคราะหเทาท่ีควร ไมใชสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู รวมท้ังไมใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู  การจัดการเรียนท่ีเนนดานอาชีพยังเปนอาชีพเดิมผลิตภัณฑเดิม ขาดการคิดคนรูปแบบ

ผลิตภัณฑใหม ๆ จัดการเรียนรูงานอาชีพไมครบวงจร   ขาดองคความรูในการสอนทักษะอาชีพ  การวัด

และประเมินผลยังไมสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และไมสอดคลองกับรูปแบบการ

ทดสอบระดับชาติ  รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพและบริบทของโรงเรียน 

                เหตุผลท่ีเปนปญหาในตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา คือ การจัดการศึกษา 

การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสมยังไมครอบคลุม 

กับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความสามารถเปนเลิศ 

                   ขอเสนอแนะดานกระบวนการ 

          1)  โรงเรียนควรมีการทบทวนตรวจสอบใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ

นําผลการประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดผล

การพัฒนาท่ีตรงจุด   

          2) ครูควรไดรับการอบรมหรือเพ่ิมพูนประสบการณในการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน  

เพ่ือนํามาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใชวิธีการสอนใหม ๆ  สอนการงานอาชีพใหครบวงจร เพ่ือฝกทักษะ 

นักเรียนใหมีพ้ืนฐานดานอาชีพอยางแทจริง ใชวิธีการวัดผลใหมใหสอดคลองกับการวัดผลระดับชาติ         

          3)  โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

กันทุกกลุม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล    

 

 

       

                2.3  ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานผลผลิต    
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          ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดาน

ผลผลิตจากการสนทนากลุมและจากการสัมภาษณ  ผูใหขอมูลท้ังสองกลุมมีความเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดท่ี

เปนปญหาและขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัดท่ี 4 

นักเรียนเปนคนเกง    

          เหตุผลคือนักเรียนสวนใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขียนคลอง ทําใหผลการ

ประเมินการอานคลองเขียนคลองไมถึงเกณฑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O – NET ต่ํากวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานคอมพิวเตอร  

ไมสามารถตอยอดและสรางนวัตกรรมของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม นักเรียนไมมีโอกาสท่ีจะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียน

ในระดับตาง ๆ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียน     

                   ขอเสนอแนะดานผลผลิต             

          โรงเรียนตองปูพ้ืนฐานดานการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง และประเมินผล 

อยางเขมงวด  ท่ีสําคัญและจําเปนคือ ครูผูสอนตองมีความรูและทักษะท่ีดีในการสอนภาษาไทยและสอน 

ใหเต็มเวลาโดยไมตองใหผูปกครองนักเรียนเสียงบประมาณใหลูกเรียนพิเศษ 

           3. วิธกีารสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 

               จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก  และจากการสัมภาษณผูบริหาร

สถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน สรุปวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล

ประสบความสําเร็จ จําแนกตามกลุมบุคลากรผูใหขอมูล ดังนี้                 

     3.1 วิธีการสงเสริมของผูบริหารโรงเรียน   

                    ผูบริหารตองมีความมุงม่ัน ตั้งใจ  รูเปาหมายและความคาดหวังในผลสําเร็จของโรงเรียนดี

ประจําตําบล  สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา ความเชื่อม่ันใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน  วิธีการสงเสริม

ใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมแบงเปน 3 ประเด็น 

คือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  การสรางโอกาสทางการศึกษา  และการนิเทศภายในโรงเรียน    

ดังนี้ 

                   3.1.1 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  ผูบริหารมีหลักการและใชวิธีการท่ีแตกตางกัน 

ไดแกการใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยมีภาคีเครือขาย ครู ผูปกครองและชุมชนเสริมสรางความ

รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษารวมกัน  ใชหลักการทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตรท่ีมีมนุษยสัมพันธ  

มีความเขมแข็ง รวมท้ังการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ PDCA คือ     

การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน นําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับติดตาม การตรวจสอบประเมินผล   

โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และนําผลลัพธและปญหาอุปสรรคไปปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได   

                   3.1.2  การสรางโอกาสทางการศึกษา  ผูบริหารสวนหนึ่ง ไดมีการคัดกรองนักเรียนเปน

กลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และพัฒนาเด็กพิเศษใหตรงกับความสามารถ ผูบริหารสวนใหญ
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ไดดําเนินการโดยจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธกัน

ระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน จัดหาทุนใหนักเรียนดอยโอกาส และสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ  จัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมงานอาชีพท่ีหลากหลาย สรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและ

ภายนอกโรงเรียน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังดานวิชาการและดานอาชีพ  นักเรียนไดเลือกเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในระดับตาง ๆ     

สรางความเขาใจกับชุมชนวามีกิจกรรมโรงเรียนทํามาหากิน  สงผลใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน    

เพ่ือลดคาใชจายของครอบครัว    

                   3.1.3  การนิเทศภายในโรงเรียน  ผูบริหารไดดําเนินการนิเทศแตกตางกันไปตามบริบท

และสภาพของโรงเรียน แตมีความสอดคลองกันโดย ใชวิธีการนิเทศแบบมีสวนรวม   แตงตั้งผูรับผิดชอบ

ในการนิเทศเปนคณะ รวมวิเคราะหปญหา วิธีแกปญหา มีการจัดทําคูมือการนิเทศภายใน แผนนิเทศ

ภายใน ใชนวัตกรรมการนิเทศ  เปดโอกาสใหครูและทุกฝายไดมีสวนรวมในการนิเทศภายใน และจัด 

ระบบการนิเทศภายในโดยเนนการติดตามไมใชการควบคุมหรือจับผิด และผูนิเทศตองมีความจริงใจ   

ในการนิเทศ  มีการสังเกตการสอนในหองเรียนแบบกัลยาณมิตร เยี่ยมชั้นเรียน  พบปะครูและนักเรียน 

ใหกําลังใจ รวมท้ังใชชองทางการนิเทศออนไลน  และมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง 

               3.2 วิธีการสงเสริมของครู  

                    จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณครู  พบวาครูมีสวนทําใหการดําเนินงานโรงเรียน

ดีประจําตําบลประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีมุงใหเกิดข้ึนกับนักเรียนคือ นักเรียนเปนคนดี เปนคนเกง 

และเปนคนมีความสุข ดังนี้ 

          3.2.1 การสอนใหนักเรียนเปนคนดี โดยตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

นักเรียน  และมีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ไดแก มีการศึกษานักเรียนรายกรณี สอนโดยสอดแทรก

คุณธรรมใหเปนคนดี โดยใชหลักพรหมวิหาร 4  มีการฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการสรางคนโดยวิทยากร

ภูมิปญญา  จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ  นิมนตพระมาสอนท่ีโรงเรียน 

และพานักเรียนไปทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาท่ีวัด สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไปในการเรียน

การสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักประชาธิปไตย เนนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

มีกฎระเบียบรวมกันในสังคม  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอน

ใหนักเรียนมีน้ําใจกับเพ่ือนในหองเรียน ในโรงเรียน และทุกคนในสังคม 

3.2.2 การสอนใหนักเรียนเปนคนเกง โดยจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพโดย 

 มีวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลองกัน ไดแก มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดกลุมนักเรียน

ตามความสามารถ เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เนนการนําความรู

และทักษะไปใชในการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ ใชแหลงเรียนรู สถานประกอบการ เพ่ือชวยใหนักเรียนคนหาความรู ประสบการณ และ

สรางชิ้นงานอยางเหมาะสม มีการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม                        

จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอาชีพและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใชสอนและ
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สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ  ใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพสุจริตได   

ตามความสนใจ สรางอาชีพใหมในโรงเรียน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม  มีภูมิปญญาทองถ่ินชวยสอน

เรื่องงานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ สอนการตลาดใหกับนักเรียน  มีผลิตภัณฑสงขาย

เปน OSOP และ OTOP ของชุมชน ถือเปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน"      

                   3.2.3 การสอนใหนักเรียนมีความสุข โดยฝกใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงตาม

อัตภาพ และไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ครูมีวิธีการหลากหลายท่ีสอดคลองกันคือ              

ดูแลเอาใจใสชวยเหลือ รัก เมตตาศิษย มีการคัดกรองนักเรียน ใหไดเขากลุมการเรียนรูสอดคลองกับ

ความถนัด จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และกีฬา  สรางบรรยากาศในหองเรียนโดยการนํา

ผลงานของนักเรียนไปแสดงในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการทําชิ้นงานของตนเอง 

และภาคภูมิใจในตนเอง  มีการเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และใหรางวัลแก

นักเรียนท่ีทําความดีหรือประสบความสําเร็จในการทํางาน                         

               3.3 วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศก   

                   จากการสนทนากลุมศึกษานิเทศก พบวาศึกษานิเทศกสวนมากมีกระบวนการ และวิธี 

การนิเทศท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ในลักษณะท่ีคลายกัน

ไดแก 

                    3.3.1 การนิเทศเปนคณะหรือการสรางเครือขาย โดยมีการปฏิบัติในหลายลักษณะ

ไดแก การสรางคณะนิเทศเปนการนิเทศแบบมีสวนรวม โดยมีผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีไปรวมนิเทศดวย 

ไดแก ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก และผูบริหารสถานศึกษา หรือใชการนิเทศโดย

คณะ“Roving Team”ซ่ึงประกอบดวยคณะศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  มีการสรางเครือขายการนิเทศ 

โดยเชิญศึกษานิเทศกในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไมไดรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบลมารวมนิเทศ     

เชิญบุคลากรภายนอกหรือครู ท่ีเกษียณอายุราชการรวมเปนพ่ีเลี้ยงและเปนคณะนิเทศ  และมีการสราง

ภาคีเครือขายการพัฒนาคุณภาพ ระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับองคกรภายนอก รวมท้ังมีการจัดตั้ง

ชมรมครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาชวยพัฒนาโรงเรียน สาระของการนิเทศใหมีการบูรณาการกับเรื่อง 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการนิเทศการศึกษา สรางสื่อและเครื่องมือ

การนิเทศ สรางความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ปฏิบัติการ 

นิเทศตามแผนท่ีกําหนดไว และมีการประเมินและการรายงานผล 
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                   3.3.2  การใชเทคนิคหรือรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย  กระตุนใหโรงเรียนหาจุดเดน 

ของตนเอง โดยใชคูมือการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเปนฐาน มีการนิเทศหลายชองทางท้ังการ

นิเทศทางตรง การนิเทศทางไกลและการนิเทศออนไลน ใชรูปแบบการนิเทศหลากหลายตามวัตถุประสงค

การนิเทศ ไดแก นิเทศแบบพาคิดพาทํา  นิเทศแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบสอนงาน (Coaching) นิเทศ

โดยใชระบบพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาหารือ (Mentoring)  นิเทศแบบการเขาถึง รวมคิด รวมพัฒนา นิเทศ

แบบมีสวนรวมโดยใชชุมชนเปนฐาน  นิเทศเชิงประเมินโดยนิเทศใหโรงเรียนมีการประเมินตนเองกอนรับ

การประเมินจากโครงการ มีการนิเทศโดยใชปญหาเปนฐาน โมเดล PAOR (Plan – Action – Observe - 

Review)  และใชกระบวนการแลกเปลี่ยนแบบ AAR (After Action Review) หรือการสนทนากลุม 

(Focus Group)  เพ่ือกระตุนใหเกิดความตอเนื่อง     

                   3.3.3  การจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู  พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบแหงอ่ืน   

ท่ีประสบผลสําเร็จ เปดเวทีใหแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียนหรือในเขตพ้ืนท่ี จัดนิทรรศการ จัดตลาดนัด

วิชาการงาน จัดประกวด Best Practices เปดบานโรงเรียนดีประจําตําบล เผยแพรผลงาน  และเชิญ

องคกร บุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ ใหรางวัล สรางขวัญกําลังใจ และสราง

ความภูมิใจรวมกัน                  

              3.4 วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชน 

                    จากการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวาทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลใหประสบผลสําเร็จ โดยมีลักษณะหรือวิธีการตาง ๆ ไดแกไดเขารวม

พิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนแบบโปรงใส รวมพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี 

สรางอาคารเรียน รวมถึงงานกอสรางท่ีไมใชงบประมาณของทางราชการ ผูรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินใน

ชุมชนชวยสอนงานอาชีพ   รวมกิจกรรมของทางโรงเรียน เชน งานข้ึนปใหม กีฬาสี งานประกวดท่ีทาง

โรงเรียนจัดข้ึน การปจฉิมนิเทศนักเรียน รวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน 

และชุมชน  มีการสนับสนุนงบประมาณสวนตัว (ในโรงเรียนบางแหง) ระดมทุนซ้ืออุปกรณการศึกษา

ใหกับนักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพ่ือดูแลชวยเหลือโรงเรียน ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในชุมชุมชนใหความรวมมือในเรื่องอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน  และรวมเปน

เครือขายดูแลความประพฤตินักเรียน   

              3.5 ความคิดเห็นของนักเรียนและวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

                   จากการสัมภาษณนักเรียน มีขอมูลความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงาน

ของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 5 ประเด็น   

                   3.5.1  ความภูมิใจในโรงเรียนของตนเองในฐานะท่ีเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล   

                        นักเรียนภูมิใจในบุคลากรของโรงเรียนคือ ครูดี ครูเกง ใสใจในการสอน อบอุน    

เปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ  ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละและทุมเทเวลาในการทํางาน      

และภูมิใจท่ีโรงเรียนมีคุณภาพ เพราะโรงเรียนสะอาด มีตนไมรมรื่น มีสวนหยอม มีสระวายน้ํา (บางโรงเรียน)  

มีกิจกรรมหลากหลาย มีการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  เรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข  
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                   3.5.2  ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานตาง ๆ และวิธีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา 

                       สิ่งท่ีนักเรียนตองการใหโรงเรียนพัฒนาคือ พัฒนาดานสภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยี  

ดานกีฬา โภชนาการ พัฒนาหองสมุด และสงเสริมงานอาชีพ เหตุผลคือ ตองการใหโรงเรียนสะอาด 

สวยงาม  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ไดเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถพัฒนาความรูดานงานอาชีพ

ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน   

                       วิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาโรงเรียน คือ ใหนักเรียนชวยรักษาความสะอาดดาน

สภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจเรียนเพ่ือใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี  ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง    

และรวมประชาสัมพันธโรงเรียน หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจาก

หนวยงานภายนอก 

                   3.5.3  ประสบการณในการรวมกิจกรรมหรือการเรียนรูเก่ียวกับงานอาชีพในโรงเรียน  

                        กิจกรรมท่ีนักเรียนไดรวมปฏิบัติ หรือเรียนรูเก่ียวกับอาชีพเปนสวนใหญ ไดแกงาน

เกษตรกรรมดานการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว  การประดิษฐของใช งานฝมือ และการนวด

แผนไทย และการประกอบอาหารและการแปรรูปอาหาร  นอกจากนั้นยังไดรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพ

ดานศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดง  จากการท่ีนักเรียนไดเรียนหรือรวมกิจกรรม นักเรียนไดรับความรู   

มีทักษะและประสบการณในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน การประหยัดและการออม และการทํา

บัญชี  ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และมีทักษะอาชีพ สามารถนําความรู

และประสบการณไปใชประโยชนในการหารายไดระหวางเรียน ไดความรูเรื่องการวางแผนประกอบอาชีพ 

ในอนาคต และการนําความรูไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน  

                   3.5.4  ความตองการในการพัฒนาตนเอง และการแกปญหาถาไมประสบความสําเร็จ   

                        นักเรียนตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ ดานกีฬาและทักษะงานอาชีพเพ่ิมเติม  

ตองการพัฒนาตนเองในดานศิลปะ ไดแก ดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป ลิเก กลองสะบัดชัย และการ

ฟอนรํา ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละทองท่ี  ตองการเห็นความสามารถและคุณคาตนเอง เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และเพ่ือสงเสริมการมีรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน สามารถใชชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข  การพัฒนาตนเองของนักเรียนดังกลาว  หากทําไมสําเร็จนักเรียนจะใชวิธีการแกปญหา

โดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ตั้งใจเรียน ปรึกษาครู สอบถามผูรู และฝกฝนทักษะเพ่ือให

เกิดความชํานาญมากข้ึน 

                   3.5.5  อาชีพในอนาคตของนักเรียน 

                        จากการสัมภาษณ พบวาในอนาคตนักเรียนตองการประกอบอาชีพรับราชการ และ 

ประกอบอาชีพอิสระ  โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพท่ีสุจริต มีเกียรติ และม่ันคง เปนอาชีพ

ท่ีชวยเหลือคนอ่ืน แบงปนความรูซ่ึงกันและกัน รวมท้ังไดเพ่ิมประสบการณ  ซ่ึงนักเรียนคิดวาวิธีการท่ีจะ

ทําใหประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือขยันเรียน ตั้งใจเรียน มีการกําหนดเปาหมาย ศึกษาบุคคลตนแบบ 

และปรึกษาครู  
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           4. ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน  

               4.1  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงาน 

โรงเรียนดีประจําตําบล (ขอมูลจากสอบถามระบบออนไลน) 

                   ความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศกท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา 

ตําบลจําแนกตามองคประกอบของมาตรฐานดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจในระดับมาก  ทุกมาตรฐานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  มาตรฐานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

มาตรฐานดานปจจัย รองลงมาไดแก มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผลผลิต ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศกมีความพึงพอใจในระดับมากทุกกลุม กลุมท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ      

กลุมผูบริหารสถานศึกษา รองลงมาไดแก กลุมครู และกลุมศึกษานิเทศก  
                   เม่ือพิจารณาตามรายการของท้ัง 3 มาตรฐาน พบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 5 รายการ เปนรายการในมาตรฐานดานปจจัย 2 รายการ และมาตรฐานดานผลผลิต 3 รายการ 
รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง 
ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร  รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันศรัทธา เปนแบบ 
อยางท่ีดี บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนําและพัฒนาตนเอง นักเรียนปลอดจากอบายมุข
และสารเสพติด  นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตท่ีดี  และนักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
ตามความสนใจและความถนัด  
               4.2 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก ท่ีมีตอกระบวนการ

นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

                    ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ครูและศึกษานิเทศกท่ีมี

ตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวม    

มีความพึงพอใจในระดับมาก  ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานกระบวน 

การนิเทศ  รองลงมาไดแก ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ  ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ  

ดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน และดานการสงเสริมงานอาชีพ

ในโรงเรียน   

                    เม่ือพิจารณาแตละรายการ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือความเหมาะสมและความเปน

ประโยชนของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบลสรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  

รองลงมาไดแก การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติได การใชเทคนิควิธีการนิเทศแนะนํา

โรงเรียนของศึกษานิเทศก  การนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอมเพ่ือขอรับการประเมิน

เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล  และการกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานใหมี

ความครอบคลุมท่ัวถึงทุกภูมิภาค  
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               4.3 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี

ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด   

                    ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจํา

ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก      

ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน    

รองลงมาไดแก ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต ความสําเร็จของโรงเรียนตาม

มาตรฐานดานกระบวนการ  และดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย   

                   เม่ือพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ คือ โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพที่นําไปสูการเปน

โรงเรียนทํามาหากิน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ และผูปกครองและชุมชน 

มีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน   

               4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด       

                    ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐาน และ

ตัวชี้วัด  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือการดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย  รองลงมาไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต 

และการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ   

                    เม่ือพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  รายการท่ีมีคาเฉลี่ย  

สูงท่ีสุด คือ โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” รองลงมา

ไดแก โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น และปลอดภัย  ผูบริหารและครูมีความรักและ

เมตตาตอศิษย ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว  นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของ

โรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน  และโรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

อยางมีประสิทธิภาพ  

            ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

            ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังในระบบออนไลนและชุดเอกสาร มีขอเสนอแนะ    

ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกตามระดับหนวยงาน 

ดังนี้   

            1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล 

                1.1 ดานการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย  

                     1.1.1 ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน การใชเทคโนโลยี  

การสอนภาษาอังกฤษ  การพัฒนางานดานอาชีพ และการออกแบบผลงานการสรางผลิตภัณฑใหได

มาตรฐาน  สงเสริมและสอนใหนักเรียนคิดตอยอดผลิตภัณฑ สรางรายได สรางอาชีพระยะสั้น สนับสนุน

วิทยากรดานวิชาชีพ สงเสริมอาชีพท่ีมีงานทํา เพ่ือใหเปนโรงเรียนทํามาหากินตามเปาหมาย  
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                    1.1.2  ควรสรางแหลงเรียนรูใหเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจน และควรจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกดาน เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับ

นักเรียน                 

               1.2 ดานการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ 

                    1.2.1 ควรวางแผนกลยุทธพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และใชแผนในการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน โดยสรางเครือขายในการพัฒนา และนําขอมูลผลการประเมินมาวางแผนพัฒนายกระดับ

คุณภาพโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง            

                    1.2.2  ควรมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ 

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ  และควรติดตาม

ตรวจสอบนักเรียนหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป  

                  1.2.3   ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเปน 

Active Learning ใชสื่อ ICT มีกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนคิดเปนทําเปน รวมท้ังการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง  ฝกอบรมจริยธรรม และใหเวลากับนักเรียนอยางเต็มท่ี  รวมถึงสงเสริมให

นักเรียนมีโอกาสไปแขงขันในระดับตาง ๆ ใหมากข้ึน   

    1.3 ดานการพัฒนาโรงเรยีนตามมาตรฐานดานผลผลิต 

                    1.3.1   ควรดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท้ัง 15 ตัวชี้วัด   

(5 + 5 + 5)  ใหครบทุกตัวชี้วัด  สรางอัตลักษณใหโดดเดน ใหเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนดีประจํา

ตําบลกับโรงเรียนปกติ และรักษามาตรฐานการทํางานของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง                   

         1.3.2  ควรพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหดีข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งดานวิชาการ     

นักเรียนอานออกเขียนไดทุกคน มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดี          

           2. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               2.1 ดานการพัฒนาบุคลากรและอัตรากําลัง 

                     ควรมีการพัฒนาผูบริหารและครูใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนางานตามเปาหมาย 

มาตรฐาน และตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  พัฒนาครูดานกระบวนการวิจัยและการวัด

ประเมินผล เพ่ือใชพัฒนาการจัดการเรียนรู ควรจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรใหครบวิชาเอก และ

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการสอนทักษะอาชีพใหโรงเรียนดีประจําตําบล และสนับสนุนดาน

งบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสเพ่ือตอยอดดานอาชีพ  

               2.2 ดานการพัฒนากระบวนการนิเทศ 

                    ควรนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางเต็มเวลา และผลักดันใหเกิด

กระบวนการนิเทศภายในจริงจัง  เพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืนดวยตนเองท้ังในปจจุบันและ

ในอนาคต และควรมีการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบลทุกป  และสรางความรู ความ

ตระหนัก สรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม รวมท้ังสรางเครือขายการนิเทศกับหนวยงานภาครัฐ 

เอกชนและผูมีสวนเก่ียวของ 
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              2.3 ดานการพัฒนาและเผยแพรผลงานโรงเรียน 

                   2.3.1  ควรใหการนิเทศแนะนําโรงเรียนเรื่องจัดทําผลงานท่ีเปน Best Practices เรงรัด 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีประจําตําบล 

และพัฒนากระบวนการเรียนรูสูรายไดใหนักเรียนมองเห็นอาชีพอนาคตของตนเอง  มีการตอยอดผลิตภัณฑ

ใหเปนเครื่องหมายการคาของโรงเรียน และจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูและนําเสนอ Best Practices เปนประจําทุกป อาจจัดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับเขต

ตรวจราชการ และควรมีการประชาสัมพันธผลงานโรงเรียนท่ีเปนผลิตภัณฑงานอาชีพหรือผลงานดานอ่ืน ๆ 

ในแหลงตาง ๆ หรือชองทางท่ีมีผูเขาชมจํานวนมาก เชน จัดทํา Blog KM  หรือประชาสัมพันธผาน

รายการโทรทัศน ใหทุกโรงเรียนไดแสดงผลงาน เพ่ือเปนท่ีรูจักของท้ังหนวยงานท่ีสังกัด และหนวยงาน

ภายนอกอ่ืน ๆ                 

           3. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

               3.1 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

                     3.1.1 ควรมีการดําเนินการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน และมีแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลและวิธีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ควรพัฒนาบุคลากร ไดแก 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนดีประจําตําบล หรือสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมี

ความตระหนัก มีภาวะผูนํา มีความรู ความเขาใจ เปาหมายและกลยุทธ วิธีการพัฒนาโรงเรียนใหประสบ

ความสําเร็จตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ  Best Practices ของโรงเรียนดี

ประจําตําบลในแตละภูมิภาคเปนประจําทุกป  และควรมีการประสานแหลงประกอบการท้ังภาครัฐ และ

เอกชน เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีมีทักษะอาชีพและผลงานดีเดน

เขาทํางาน    

               3.2 ดานการสนับสนุนปจจัยและวิธีการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล 

                    3.2.1 ควรหลอมรวมหรือบูรณาการโครงการตาง ๆ ท่ีคลายคลึงกันเขาไวเปนโครงการ

เดียวกัน เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต โรงเรียนเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ 

และควรมีการบูรณาการมาตรฐานทุกโครงการใหเปนตัวชี้วัดเดียวกัน  ควรจัดทําเกณฑตัวชี้วัดดานวิชาการ 

(ผลสอบ NT, O - NET) ดานอาชีพท่ีสอดคลอง กับบริบทของโรงเรียนดีประจําตําบล  และมีนิยามศัพท

เฉพาะของคําวา“เด็กเกง”ของโรงเรียนดีประจําตําบลใหชัดเจน และวัดความสามารถของนักเรียนใหครบ

ท้ังดานวิชาการและดานอาชีพ  

                    3.2.2 ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหสอดคลอง

กับความตองการและบริบทของโรงเรียนอยางตอเนื่องยั่งยืน  และควรมีชางบํารุง ดูแล วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑท่ีโรงเรียนไดรับ และควรสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ระบบไฟฟา สัญญาณ 

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ ใหท่ัวถึงทุกโรงเรียน  
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อภิปรายผล                 

           ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model 

มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ตามวัตถุประสงคการวิจัย และวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

            ประเด็นอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

            1. สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด และปญหา

ขอจํากัดในการดําเนินงาน 

                1.1 สภาพความสําเร็จ ปญหาขอจํากัด ตามมาตรฐานดานปจจัย   

                     สภาพความสําเร็จ  ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนสภาพความ 

สําเร็จมากท่ีสุดในมาตรฐานดานปจจัย เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีความมุงม่ันศรัทธาในงาน มีภาวะผูนํา 

ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  ทํางานเชิงรุก มีทักษะการบริหารงานแบบมีสวนรวม ยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ครูเปนผูมีความรับผิดชอบ มุงม่ัน ศรัทธาในงาน รักและเมตตาตอ

ศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  มีทักษะในการจัดการเรียนรู  มีเปาหมาย

ในการทํางานอยางชัดเจน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  และมีการพัฒนา 

ตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ องคคณะบุคคล ซ่ึงไดแกพระสงฆ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูภูมิปญญา 

ทองถ่ินใหการสนับสนุน เสียสละและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                      

                    จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคลากรของโรงเรียน ท้ังผูบริหารและครู เปนผูมี

ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ   ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทํางาน

เชิงรุก ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูดูแลนักเรียนใหเปนเยาวชนท่ีดีของชาติ ท้ังสองฝายเปนแบบอยาง

ท่ีดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  เปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป  มีการพัฒนาความรูความสามารถของ

ตนเองและเพ่ือนรวมงานอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบ

ตาง ๆ  เปนผลใหไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะบุคคลอ่ืน ๆ ใน

ชุมชน  ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามกิจกรรมสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  และสอดคลอง

กับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 16 - 17) ท่ีระบุให

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยใหทุก

ภาคสวนของสังคมรวมตัวกันเปนเครือขายและมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  สงเสริมการเรียนรู

ผานแหลงการเรียนรูตาง ๆ  และสงเสริมใหปราชญชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู รวมท้ัง

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา   

                   ปญหาและขอจํากัด  ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนปญหาและ

ขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยเหตุผลวา ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความเขาใจวัตถุประสงค

ของโรงเรียนดีประจําตําบล  ขาดทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสาร

ในองคกร และทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการ

พัฒนาไดอยางชัดเจนสงผลใหครูขาดความเชื่อม่ันศรัทธา   ครูสอนไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการ

จัดการเรียนรู  ครูบางสวนไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล บางคนยังมีวิธีการ
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สอนแบบเดิม ๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน 

พระสงฆ ครูภูมิปญญา ไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สงผลใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน   

                   จากขอคนพบดังกลาว มีความเปนไปไดท่ีตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนท้ังสภาพ 

ความสําเร็จและปญหาขอจํากัด  ท้ังนี้เพราะโรงเรียนในแตละแหงมีบริบท และปจจัยความพรอม รวมถึง

กระบวนการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการดําเนินงานบางสวนประสบผลสําเร็จ บางสวนยังมี

ขอจํากัดท่ีตองปรับปรุงแกไข การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในดานสภาพความสําเร็จนี้  เปนขอมูล 

ท่ียืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ ธิติพันธุ อวนศรี (2556 : 91 - 92)  ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 ซ่ึงผลการวิจัย 

พบวา ดานผลลัพธการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับศรัทธาจากคณะครู ชุมชนและ

ผูบังคับบัญชา  ครูไดรับการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง ชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพ

การศึกษา และตรงกับผลการวิจัยของ สุชาติ เอกปชชา ( 2557 : 47 - 53)  ท่ีทําการวิจัยเรื่องประสิทธิผล 

การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย  โดยผลการวิจัยพบวาองคประกอบและปจจัย 

ท่ีใชในการศึกษา ไดแกองคประกอบและปจจัยดานภาวะผูนํา  ดานนโยบายและโครงสราง  ดานการมี

สวนรวม  ดานการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และดานประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน 

และการศึกษาอิทธิพลเชิงเหตุผลตามแบบจําลองโครงสรางท่ีมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการโรงเรียนดี

ประจําตําบลในประเทศไทย พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีมีประสิทธิผลสูง จะไดรับ

อิทธิพลหรือผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานนโยบายและโครงสราง 

และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ในทํานองเดียวกันไดรับอิทธิพลทางออมเชิงบวกมาจากปจจัยดานการมี

สวนรวม  นอกจากนี้สภาพความสาํเร็จดังกลาวยังตรงกับผลการวิจัยของ อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2558 : ออนไลน) 

ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ไดแก ปจจัย ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 

ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน  

                    ในดานปญหาและขอจํากัด  มีขอมูลยืนยันตรงกับผลงานวิจัยของ กฤษฎา สารการ 

(2555 : 95 - 99)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนดี

ประจําตําบล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ซ่ึงพบเง่ือนไขท่ีเปนปญหาและอุปสรรคดานบุคลากร คือบุคลากรขาดแคลน        

ไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก  

                    สวนปญหาและขอจํากัดดานครูสอนไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู

ผูบริหารสถานศึกษาขาดทักษะในการการบริหารจัดการ ขาดทักษะการสื่อสารในองคกร ไมสามารถ

กําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจนสงผลใหครูขาดความเชื่อม่ันศรัทธา  ขอมูลนี้ยืนยันไดตรง

กับผลการวิจัยของ เกนทรี่ (Gentry, 2003 : บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษากรณีการเผชิญปญหาในการนิเทศ

การสอนของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญ
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จากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 แหง เก่ียวกับการนิเทศการสอน  กระบวนการในการจัดการนิเทศ

การสอน บรรยากาศท่ีชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการท่ีอาจารยใหญใชเพ่ือจัดการนิเทศครู 

และโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา อาจารยใหญยังไมสามารถใหความหมายของ

คําวาการนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนัก โดยเห็นวาการนิเทศคือการประเมิน และสภาพของการ

บริหารงานในโรงเรียนท่ีมีการแบงงานออกเปนสวน ๆ สงผลใหไมสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง

ของงานและขาดความชํานาญเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยาง  จึงทําใหอาจารยใหญไมสามารถ

แสดงบทบาทของการเปนนักนิเทศการสอนในโรงเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน                 

               1.2  สภาพความสําเร็จ และปญหา ขอจํากัด ตามมาตรฐานดานกระบวนการ  

                     สภาพความสําเร็จ  ผลการวิจัยพบวาตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

และตัวชี้วัดท่ี 2  การสรางโอกาสทางการศึกษา เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดในมาตรฐานดาน

กระบวนการ เนื่องมาจากผูบริหารเปนผูมีประสบการณ  สรางเครือขายการพัฒนาจากแหลงภายนอก    

ทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง  มีการบริหารจัดการท่ีดี การทํางานมี

ความเปนระบบ มีทีมงานรวมวางแผนการทํางาน  และมีการใช ICT ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู  มีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน ระหวาง บาน วัด โรงเรียน  เปดโอกาสใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน และสามารถติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนในเรื่องตาง ๆ  ผูบริหารเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ  มอบหมายงานให

บุคลากรถูกตองตรงสายงานท่ีถนัด และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง     

                   จากขอคนพบสภาพความสําเร็จในมาตรฐานดานกระบวนการ  แสดงใหเห็นวาดาน

กระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  เปนตัวชี้วัดสําคัญท่ีบงบอกถึงการดําเนินงานท่ีทําใหเกิดผลผลิต

ตามเปาหมาย การดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จดังกลาว เปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 51 - 55)  

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    

ในผลผลิตท่ีเก่ียวกับระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความ

โปรงใส และเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  

รวมท้ังผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได    

          ปญหาและขอจํากัด ในมาตรฐานดานกระบวนการ พบวาตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาส

ทางการศึกษา และตัวชี้วัดท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เปนปญหาและ

ขอจํากัดมากท่ีสุดในการดําเนินงาน เนื่องจากการจัดการศึกษา การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  ยังไมครอบคลุมกับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส    

เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความสามารถเปนเลิศ  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบ

ข้ันตอน ขาดการประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอนยังใชรูป

แบบเดิม ๆ ยังไมเนนดานการอาน เขียน คิดวิเคราะหเทาท่ีควร ไมใชสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู  

รวมท้ังไมใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนท่ีเนนดานอาชีพยังเปนอาชีพ
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เดิมขาดการคิดคนรูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ จัดการเรียนรูงานอาชีพไมครบวงจร   ขาดองคความรูในการ

สอนทักษะอาชีพ การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และไม

สอดคลองกับรูปแบบการทดสอบระดับชาติ  รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ

สภาพและบริบทของโรงเรียน   ประเด็นปญหานี้ยืนยันขอมูลท่ีตรงกับผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี

ประจําตําบลเชิงคุณภาพ ท่ีพบวานักเรียนยังขาดทักษะดานอาชีพแบบครบวงจร  โรงเรียนสวนใหญ      

จะเปนผูผลิตตามแบบ  ขาดทักษะการตลาด ไมสามารถ คิดตนทุน - กําไรของสินคาไดดวยตนเอง ยังไม

สามารถคิดนอกกรอบเพ่ือการตอยอดและสรางสรรคสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนและไดผลิตภัณฑ

ท่ีแปลกใหมนาสนใจกวาเดิม  ทําใหตองตระหนักวาโรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงเนนทางดานการ

สงเสริมอาชีพเพ่ือลดจุดออนในเรื่องนี้ แลวเพ่ิมโอกาสและจุดแข็งในการพัฒนางานอาชีพในโรงเรียน    

ใหประสบความสําเร็จใหมากข้ึน 

               1.3  สภาพความสําเร็จ ปญหาและขอจํากัด ตามมาตรฐานดานผลผลิต  

                    สภาพความสําเร็จ  ตามมาตรฐานดานผลผลิต ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพ

ความสําเร็จ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  2 โรงเรียนทํามาหากิน  ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ  เนื่องจากโรงเรียน 

มีการสงเสริมพัฒนางานอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ เปนศูนยกลางการ

พัฒนาอาชีพของชุมชน โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพ้ืนฐานอาชีพในทองถ่ิน สนับสนุน 

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมงานดานอาชีพ มีการดําเนินการพัฒนาดานอาชีพและมีผลงาน

เปน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีผลผลิตดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสราง

เปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนําผลผลิตจัดจําหนายในชุมชน  

                    ในดานโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนกําหนดเปาประสงคหลักท่ีชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็น

แนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการใชงาน

และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม 

เอ้ือตอการเรียนรู  นักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ  เม่ือเรียนจบแลว

สามารถประกอบอาชีพได บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมีวินัย ออนนอมถอมตน เด็กมีความสุข

ในการเรียน  เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ สงบุตรหลานเขาเรียน  

                   จากขอคนพบดังกลาว แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบล  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545    

หมวด 4 มาตรา 23  ระบุวาการจัดการศึกษา ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  และในมาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู โดย

ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  และเปนไปตามยุทธศาสตร

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2560)  ขอ 5.2.2 ท่ีระบุถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ี
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เสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล  พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสราง

นวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิด สรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน

และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย และใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย 

สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน   

        ปญหาและขอจํากัด ตามมาตรฐานดานผลผลิต       

         ความเห็นของผูใหขอมูล ท้ังผูสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ เห็นตรงกันวาตัวชี้วดัท่ี 4 

นักเรียนเปนคนเกง เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  โดยใหเหตุผลวา 

นักเรียนสวนใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขียนคลอง ทําใหผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง

ไมถึงเกณฑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O –NET ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะการ

คิดวิเคราะห ทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะดานคอมพิวเตอร ไมสามารถตอยอดและสรางนวัตกรรม 

ของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนไมมีโอกาส 

ท่ีจะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียนในระดับตาง ๆ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา 

โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียน  

                   ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนดีประจําตําบลโดยภาพรวมท้ังประเทศ ซ่ึงศูนย

พัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดวิเคราะหจากขอมูลของสํานักทดสอบ      

ทางการศึกษา พบวาผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลปการศึกษา 2557 - 2559 ท้ัง 3 ป   

ทุกวิชามีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ และ ต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แตหากพิจารณาผลการ

พัฒนาใน 5 วิชาหลัก จะพบวาคะแนนมีการพัฒนาข้ึนจากปกอนเปนบางวิชาและเปนบางป  วิชาท่ีมี

คะแนนพัฒนาข้ึนทุกปเปนลําดับ ท้ังระดับชั้น ป.6 และ ม.3  คือ ภาษาไทย  ในขณะท่ีวิชาอ่ืนมีคะแนน

ข้ึนลงไมคงท่ี ท้ัง 2 ระดับชั้น  แสดงวากระบวนจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      

จัดอยูในตัวชี้วัดท่ีประสบความสําเร็จ และการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนมีแนวโนม

พัฒนาข้ึน ท้ังนี้อาจตองอาศัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในตัวชี้วัดท่ี 3 (กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ) ใหมีขอจํากัดนอยลงเพ่ือไปสูสภาพความสําเร็จใหมากยิ่งข้ึน  

          2.  วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ  

               2.1 วิธีการของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ โดยเริ่มจากตัวผูบริหารเอง ตองมีความมุงม่ันตั้งใจ รูเปาหมาย

ของโรงเรียนดีประจําตําบลเก่ียวกับภาพความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ   สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา 

ความเชื่อมั่นใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบลประสบความสําเร็จใน 3 ประเด็น คือ การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  การสราง

โอกาสทางการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารไดดําเนินการแตกตางกันไปตามบริบท

และสภาพของโรงเรียน แตมีความสอดคลองกันในวิธีการ  กลาวคือการใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
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ใชหลักการทํางานเปนทีม  เปดโอกาสใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  

บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ PDCA  และยึดหลักธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได 

                   วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จดังกลาว   

เปนขอมูลยืนยันท่ีตรงกับผลการวิจัยของ ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557 : 282 – 283)  ท่ีไดศึกษาเรื่อง

รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด

ภาคใต ท่ีพบวา รูปแบบท่ีนําไปใชมีแนวคิดสําคัญคือ การสรางใหบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของไดรับรูถึง

เปาหมาย รวมคิดรวมทําเต็มตามศักยภาพ โดยมีหลักการบริหารท่ียึดเปนหลักปฏิบัติคือ การนําการ

บริหารเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) มาใชในการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับทีมงาน  

สวนดานการเปดโอกาสใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  เปนขอมูลยืนยัน

ท่ีตรงกับผลการวิจัยของ กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559 :220 - 221) ในเง่ือนไขการ

มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําองคกรสวนทองถ่ิน 

ชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง ทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีรูปธรรม  

              2.2 วิธีการของครู   

                    ครูมีสวนทําใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ี

มุงใหเกิดข้ึนกับนักเรียน คือสอนใหนักเรียนเปนคนดีโดยประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไปในการเรียน 

การสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักประชาธิปไตย เนนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

มีกฎระเบียบรวมกันในสังคม  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอน

ใหนักเรียนมีน้ําใจกับเพ่ือนในหองเรียน ในโรงเรียน และทุกคนในสังคม  สอนใหนักเรียนเปนคนเกง โดย

จัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม ใชสื่อเทคโนโลยี

ในการเรียนการสอน จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอาชีพ และสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ 

การประกอบอาชีพ สรางอาชีพใหมในโรงเรียนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีภูมิปญญาทองถ่ินชวยสอน

งานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ สอนการตลาดใหกับนักเรียน จนมีผลิตภัณฑสงขาย

เปน OSOP และ OTOP ของชุมชน ถือเปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน”ครูสอนใหนักเรียน

มีความสุข  โดยฝกใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงตามอัตภาพ และเลือกเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และกีฬา  สรางบรรยากาศในหองเรียน และมีการ

เสริมแรงใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง                            

                     วิธีท่ีครูใชสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเกิดความสําเร็จดังกลาว 

เปนไปตามแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (วิโรจน สารัตนะ, 2556 : ออนไลน)  ท่ีมุงใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 เปนหลักสูตร 

ท่ียึดโครงงานเปนฐาน (Project - based) และขับเคลื่อนดวยกระบวนการวิจัย เชื่อมโยงทองถ่ินเขากับ

ภาค ประเทศและโลก นักเรียนมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได (Self - Directed)  มีการทํางาน       
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ท้ังอยางเปนอิสระและรวมมือกับคนอ่ืน  เนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง (As an End) แตนักเรียน

จะตองมีการเรียนรูผานการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน  ซ่ึงวิธีการของครูโรงเรียนดีประจําตําบลก็เปน

วิธีการท่ียืนยันแนวคิดในการจัดการศึกษาดังกลาว 

              2.3 วิธีการของศึกษานิเทศก   

                   ศึกษานิเทศกมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบ

ความสําเร็จในลักษณะท่ีคลายกัน คือมีการวางแผนการนิเทศ  กําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สรางสื่อ

และเครื่องมือนิเทศ  สรางเครือขายการนิเทศ โดยเชิญผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   ศึกษานิเทศก 

และขาราชการบํานาญมารวมนิเทศ  และดําเนินการนิเทศเปนคณะในลักษณะการนิเทศแบบมีสวนรวม

สรางความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการนิเทศดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน        

ใชเทคนิควิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย  ใชการนิเทศทางตรง นิเทศทางไกลและนิเทศออนไลน  เพ่ือกระตุน

ใหโรงเรียนพัฒนาตนเอง   มีการประสานงานโดยใชเครือขายสังคม (Social network)   รวมท้ังสงเสริม

ใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ  ในลักษณะการจัด

นิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  การจัดเวทีนําเสนอผลงาน  การประกวดผลงาน   เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 

ใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ  วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศกดังกลาว เปนไปตามกลยุทธการทํางาน 

(Set Strategies)  ของ  8S’s Supervisory Model  ซ่ึงชวยใหโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนผาน

การประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ  และมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการสรางงาน

สรางอาชีพ จนเกิดผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ   

                   วิธีการสงเสริมความสําเร็จ โดยการสรางเครือขายการนิเทศ เปนขอคนพบท่ีสอดคลอง

และยืนยันไดตรงกับผลงานวิจัยของ เนลสัน และคณะ (Nelson and others, 2008 : 172 -184)  ท่ีได

ศึกษามุมมองของผูใหคําปรึกษาหรือผูใหการนิเทศ ซ่ึงผลการวิจัยพบวากลุมผูใหคําปรึกษามีความเชื่อวา

การสรางเครือขายการนิเทศท่ีเขมแข็ง เปนการสรางรูปแบบการนิเทศท่ีเปดกวางทางความคิด  ความนา 

เชื่อถือของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศตามความคิดเห็นท่ีแตกตาง  กระบวนการนิเทศท่ีแตกตาง  และ

การนํายุทธศาสตรท้ังหมดมาพัฒนากระบวนการนิเทศ ทําใหไดผลการนิเทศท่ี สะทอนกลับจากผูรับการ

นิเทศไดอยางถูกตอง                            

                   วิธีการของศึกษานิเทศกท่ีทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบ

ความสําเร็จ โดยใชเครือขายการมีสวนรวม เปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับเปาหมาย ในยุทธศาสตร    

ท่ี 6 (การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา) ของแผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป     

(พ.ศ.2560 - 2579)  ท่ีระบุใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและพ้ืนท่ี  สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความเปนธรรม รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงวิธีการดังกลาวสงผลให

โรงเรียนดีประจําตําบลมีการพัฒนาจนเกิดความกาวหนา คนพบเสนทางการพัฒนาคุณภาพของตนเอง

ไดเดนชัดข้ึน และมีผลงานเปนท่ีประจักษตามเปาหมายของโรงเรียนดีประจําตําบล 
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               2.4 วิธีการของผูแทนชุมชน  องคคณะบุคคลซ่ึงประกอบดวยพระสงฆ คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงาน

โรงเรียนดีประจําตําบลประสบผลสําเร็จ โดยการเขารวมพิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

แบบโปรงใส รวมพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี สรางอาคารเรียน รวมถึงงานกอสรางท่ีไมใช

งบประมาณของทางราชการ ผูรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนชวยสอนงานอาชีพ เขารวมกิจกรรม

ของทางโรงเรียน รวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน  มีการ

สนับสนุนงบประมาณสวนตัวระดมทุนซ้ืออุปกรณการศึกษาใหกับนักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพ่ือ 

ดูแลชวยเหลือโรงเรียน ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในชุมชุมชนใหความ

รวมมือในเรื่องอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน  และรวมเปนเครือขายดูแลความประพฤตินักเรียน                                                                                   

                   วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชนดังกลาว เปนการปฏิบัติท่ีตอบสนองนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2559  ขอ 8 สรางวัฒนธรรมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือการใหบริการท่ีดีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีทุกภาคสวนเขามามี

สวนรวม  ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา  การมีสวนรวม และการประสานงาน

สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล และองคกรสังคมอ่ืน  และวิธีการสงเสริมนี้เปนขอมูลการปฏิบัติท่ีสนับสนุน

ผลการวิจัยของ ปารณทัตต  แสนวิเศษ (2555 : 76 - 79)  ท่ีทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน   

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสรางทฤษฎีจากฐานราก ผลการวิจัยพบวา  

การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนมี 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการรวมคิดและ

ตัดสินใจ  มีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน มีสวนรวมควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของโรงเรียน และมีสวนรวมในการรับบริการและรับความชวยเหลือจากโรงเรียน และสนับสนุน

ผลงานวิจัยของ กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559 : 220 - 221)  ซ่ึงไดทําการวิจัยเรื่อง

การมีสวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานเหมือดขาว  สังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา เง่ือนไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ของชุมชน ไดแก เง่ือนไขการมีสวนรวมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุน 

เง่ือนไขท่ีสําคัญและเก่ียวของกับขอคนพบนี้คือ การมีผูปกครองใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของ

การศึกษา  ผูนําองคกรสวนทองถ่ินและผูนําชุมชนชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจังจริงโดยเห็นความสําคัญ 

ในการจัดการศึกษามาเปนอันดับแรก ทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอง 

และยืนยันตรงกับผลการวิจัยของ พักตรพิไล วงศละ (2560 : 1645-1653)  ท่ีทําการประเมินโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4    

โดยผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีบทบาทเปนสื่อกลางระหวาง

ชุมชนกับโรงเรียน  และมีสวนรวมระดมทุนจากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรเอกชน และประสาน

ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลใหมากข้ึน  
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                   วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จของผูแทน

ชุมชนท่ีเปนขอคนพบครั้งนี้  จัดเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีเนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงทําใหเกิดระบบในการ 

ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 

               2.5 ความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมของนักเรียน  นักเรียนภูมิใจในบุคลากรของโรงเรียน

คือ ครูดี ครูเกง ใสใจในการสอน อบอุนเปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ  ผูบริหารโรงเรียนมี

ความเสียสละและทุมเทเวลาในการทํางาน และภูมิใจท่ีโรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนสะอาด มีตนไมรมรื่น  

มีสวนหยอม มีสระวายน้ํา (บางโรงเรียน)  มีกิจกรรมหลากหลาย มีการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  เรียนรูอยาง

สนุกสนานและมีความสุข ไดรับความรู มีทักษะและประสบการณในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน      

มีทักษะอาชีพ  และการนําความรูไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน  สําหรับอาชีพในอนาคตนักเรียน

ตองการประกอบอาชีพรับราชการและประกอบอาชีพอิสระ โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพ

ท่ีสุจริต มีเกียรติ และม่ันคง เปนอาชีพท่ีชวยเหลือคนอ่ืน แบงปนความรูซ่ึงกันและกัน สวนวิธีสงเสริม

หรือชวยในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนจะชวยรักษาความสะอาดดานสภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจ

เรียนเพ่ือใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง และรวมประชาสัมพันธโรงเรียน     

หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

                   จากขอคนพบนี้ สะทอนถึงวิธีการในการสงเสริมใหการดําเนินโรงเรียนดีประจําตําบล

ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูบริหารและครู  

แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการและการวางตนของบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางท่ีทําใหคน      

มีความสุข และนําไปสูความสําเร็จในทุกเรื่อง ขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับความรูและ

ประสบการณท่ีไดจากการเรียน การรวมกิจกรรมในโรงเรียน และความภูมิใจท่ีเห็นวาโรงเรียนมีคุณภาพ 

สะอาด รมรื่น เปนขอมูลท่ียืนยันตรงกับผลการวิจัยของ จตุพร  ท่ังทอง (2556 : 102 - 105)  ท่ีทําการ

วิจัยศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

สภาพการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลดานการพัฒนานักเรียน มีการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนรักและ

พัฒนาถ่ินฐานของตน โดยการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากท่ีสุด  ดานการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน     

มีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น ทําหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความนาอยู   

นาเรียนมากท่ีสุด 

           3. ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน 

              ขอคนพบดานความพึงพอใจ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย 3 ประเด็น ไดแก  

               3.1 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจาก

การสอบถามระบบออนไลน กับสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลจากการสนทนากลุมและ

การสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลในสวนของแบบสอบถามสรุปวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความ

มุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร 
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รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี บริหารแบบมีสวนรวม     

ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนําและพัฒนาตนเอง  ในขณะท่ีความเห็นจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ

พบวา ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดในมาตรฐานดานปจจัย เนื่องจาก

ผูบริหารเปนผูมีความมุงม่ันศรัทธาในงาน มีภาวะผูนํา ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  

ทํางานเชิงรุก มีทักษะการบริหารงานแบบมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ครูเปนผูมี

ความรับผิดชอบ มุงม่ัน ศรัทธาในงาน รักและเมตตาตอศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตนเปนแบบอยางใน

การทําความดี  มีทักษะในการจัดการเรียนรู  มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน มีความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  แสดงใหเห็นวา                      

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลท้ังสองสวน มีความสอดคลองกัน เปนการตรวจสอบและยืนยันวาการพัฒนา

โรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดคุณภาพ ยอมตองอาศัยความเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานจึง

จะบรรลุเปาหมายไดอยางดี 

               3.2 ความพึงพอใจในมาตรฐานดานผลผลิต  ขอมูลจากแบบสอบถามระบบออนไลนพบวา

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในมาตรฐานดานผลผลิต คือ นักเรียนปลอดจากสารเสพติด 

และอบายมุข  นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ตามความ

สนใจและความถนัด  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกท่ีพบวา ตัวชี้วัดท่ี

เปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดในมาตรฐานดานผลผลิตคือ ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี  และตัวชี้วัด  

ท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  โดยใหเหตุผลวานักเรียนมีสัมมาคารวะ ไมกาวราว ไมลักขโมย และ   

ไมทะเลาะวิวาท  นักเรียนมีสภาวะทางจิตดี ยิ้มแยมแจมใส มีสุนทรียภาพ ไมขาดเรียน และมีความสุขใน

การเรียน  ขอคนพบนี้เปนผลมาจากแนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของ

ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : สัมภาษณ)        

ท่ีเพ่ิมกลยุทธดานการพัฒนาจิตใจ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยมีการบริหารจัดการ

ในลักษณะ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  หรือ “บรม”(บาน โรงเรียน มัสยิด)  เพ่ือสรางคนดีควบคูไปกับ

คนเกง  โดยเนนการปลูกฝงนิสัยท่ีดี 5 อยาง ใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูนําชุมชน มีการฝกอบรม

ปฏิบัติการ 5 หองชีวิตเพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัย สงเสริมให “บวร” หรือ “บรม” เก้ือกูลกัน สงเสริมการ

ทําบุญทําทานเพ่ือหลอหลอมจิตใจใหออนโยน เยือกเย็น มีศีลธรรม ไมติดยา ไมติดเกม 

                    ขอคนพบในประเด็นนี้สอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

เรื่องการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดมีการจัดการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรม โดยปลูกฝงคานิยมใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีและมีความสุข ท้ังใน

การเรียนและการดํารงชีวิต 

               3.3 ความสอดคลองระหวางความพึงพอใจของผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศกท่ีมีตอกระบวนการ 

นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   ความพึงพอใจของผูแทน

ชุมชนท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และความ 
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พึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด    เม่ือพิจารณา

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของทุกกลุมแลว พบวาเปนความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานการ

สงเสริมอาชีพ คือ 1) ความเหมาะสมและความเปนประโยชนของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี

ประจําตําบลสรางผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” 2) โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ 

ท่ีนําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน และ 3) โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ“1 โรงเรียน 

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  เม่ือนําขอมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการสนทนากลุมและการสัมภาษณ  ก็พบวา

ตัวชี้วัดท่ีเปนสภาพความสําเร็จมากท่ีสุดในมาตรฐานดานผลผลิต  คือตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน 

โดยมีเหตุผลวา โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนางานดานอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีใน

โรงเรียน มีผลผลิตท่ีสามารถสรางเปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน                                                                                       

                   จากขอคนพบนี้จะเห็นวาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใหขอมูล มุงไปในทิศทาง

เดียวกัน คือการดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพเพ่ือไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน ท้ังนี้อาจเนื่องมา 

จากการกําหนดกลยุทธการทํางาน (Set Strategies)  ของรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ

การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล “8S’s Supervisory Model” ท่ีมีการกําหนด     

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนท่ีชัดเจน มีการสรางเครือขายการมีสวนรวม มีการนิเทศใหเกิดผลงาน 

ประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม (Social Network) และมีการเพ่ิมพูนประสบการณโดยการจัด

ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบล นําเสนอผลท่ีเกิดจากการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงทุก

ฝายไดรับประโยชนทางวิชาการอยางท่ัวถึง จึงทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

                   ผลความพึงพอใจดังกลาว ยืนยันใหเห็นสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดี

ประจําตําบล ภายใตหลักการท่ีวา “สรางโรงเรียนดีประจําตําบล ใหเปนโรงเรียนดีใกลบาน ใหนักเรียน

ไดรูจักทํามาหากิน รูจักอาชีพในทองถ่ินของตนเอง” (ชิณวรณ บุณยเกียรติ. 2560 : สัมภาษณ) 

         

             ประเด็นอภิปรายวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

             โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เปนโครงการท่ีตองศึกษาขอมูลอยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

ท่ีมุงหวังใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยเรื่องนี้

เปนการวิจัยผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จึงมี

ท้ังสองแบบ โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณกอนในเดือนสิงหาคม ในประเด็นความพึงพอใจของผูมี

สวนเก่ียวของ ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูแทนชุมชน ท้ังความพึงพอใจ

ในดานกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

(แบบสอบถามฉบับท่ี 2.1)  การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล (แบบสอบถามฉบับ

ท่ี 2.2)  และการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (แบบสอบถามฉบับท่ี 23)  ซ่ึงท้ังสาม

ฉบับเปนการเก็บจากกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (ถาเทียบกับระดับประเทศ)  ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2560
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ไดมีการเก็บภาพรวมท้ังประเทศอีกครั้ง ในประเด็นความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  เปนการเก็บโดยใชแบบสอบถามฉบับท่ี 1 ในระบบออนไลนท่ัวประเทศ 

และในระหวางนั้นไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพอีก 2 แบบ คือการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก 

ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2560   การเก็บขอมูลท้ังสองแบบดังกลาวจึงมีท้ังขอดีและขอจํากัด 

ดังนี้ 

              ขอดีของวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

              1. การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีได วามี

ความสอดคลองกันหรือไม การเก็บขอมูลเชิงปริมาณไมสามารถลงลึกในรายละเอียดไดมากตามท่ีตองการ

เพราะเปนกลุมเปาหมายขนาดใหญ จึงใชวิธีเก็บเชิงคุณภาพท่ีสามารถลงรายละเอียดไดดีเขามาชวย   

อธิบายขอมูลท่ีไดจากเชิงปริมาณใหเกิดความชัดเจนข้ึน เม่ือตรวจสอบแลวก็พบวาขอมูลมีความสอดคลอง

กันท้ังผลท่ีไดจากขอมูลเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ   

              2. ผูเก็บขอมูลเชิงคุณภาพทุกคณะ สวนใหญเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในภูมิภาคนั้น ๆ จึงงายตอ 

การสรางความสัมพันธอันดีท่ีทําใหเกิดความไววางใจซ่ึงกันและกันกอนการดําเนินการสัมภาษณและ

สนทนากลุม ทําใหไดขอมูลท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง             

              3. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 3 แบบ จากกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือกลุมผูปฏิบัติ 

(Casual Informants) ซ่ึงไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และนักเรียน  และเก็บขอมูล

จากผูแทนชุมชน ซ่ึงเปนกลุมผูเก่ียวของ (General Informants) ไดแก พระสงฆ กรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง และผูนําชุมชน  และเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดมาดวยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) 

ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดมาจากการ

เก็บขอมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน  และดานนักวิจัย (Investigator Triangulation) คือการใชนักวิจัย

หลายคนในภาคสนามแทนการใชนักวิจัยเพียงคนเดียว โดยมีประเด็นท่ีนําไปสูเปาหมายเดียวกัน  และ

ตั้งอยูบนกรอบการพัฒนาเดียวกันคือมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล จึงไดขอมูลท่ี

สามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางชัดเจน 

             4. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ มีใชเพียงไดขอมูลมาเพ่ือทําการวิเคราะห แตเปนการ 

ศึกษาและพัฒนาเครือขายการนิเทศ ซ่ึงไดแกศึกษานิเทศกท้ังท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนาการนิเทศและ

เรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศึกษานิเทศกท่ีเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต ท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ 

ทางดานการเรียนรู การฝกทักษะความชํานาญในการเก็บขอมูลและใหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ              

              ขอจํากัดของวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

              1. ดานวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชบุคลากรหลายกลุม แมจะมีการประชุมเตรียมการ

เก็บรวบรวมขอมูลและฝกปฏิบัติการในกลุมเล็ก และทดลองดําเนินการกับกลุมใหญแลวก็ตาม แตเม่ือลง

สูสนามในสวนภูมิภาคก็มีบางจุด ใชวิธีการแตกตางไปจากหลักการ เชน การสนทนากลุม ไมสามารถจัด
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บรรยากาศการสนทนาใหเปนไปตามหลักการได เนื่องจากสถานท่ีไมอํานวย   การสัมภาษณ ซ่ึงควรเปน

สัมภาษณเดี่ยว (ทีละคน) แตบางคนสัมภาษณกลุม  เพราะมีผูใหสัมภาษณมารอใหการสัมภาษณ จึงจัด 

ใหสัมภาษณพรอมกัน ทําใหขอมูลท่ีไดอาจเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงบาง เนื่องจากความเกรงใจซ่ึง

กันและกัน 

              2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามระบบออนไลน  เปนการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนดี

ประจําตําบลทุกโรงเรียน ครูโรงเรียนละ 3 คน และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการของทุกเขตพ้ืนท่ี   

โดยดําเนินการผานทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  (www.deetambon.esdc.go.th  - 

รายละเอียดหนาเว็บไซตปรากฏในภาคผนวก) ใหเวลาในการตอบขอมูลตั้งแตวันท่ี 1–31 พฤษภาคม 

2560  แตเนื่องจากท้ังโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีภาระงานหลายดาน จึงสงขอมูลไมทันตาม

กําหนด ทางโครงการจึงขยายเวลาเพ่ิมอีก 4 วัน และปดระบบในวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น. 

จึงทําใหไดรับขอมูลนอย (รอยละ 69.83) 

              โดยสรุป ผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory 

Model ท่ีปรากฏในดานสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด  ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ และความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน  รวมถึงขอดีและขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล  สะทอนให

เห็นความมุงม่ันและตั้งใจของทุกฝาย ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล          

จนเกิดผลการพัฒนาในระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2558 - 2560) ของโครงการ   ซ่ึงเปนระยะ“สูความสําเร็จและ

ยั่งยืน” ขอคนพบจากการวิจัยเปนขอมูลท่ียืนยันไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีมีอยูท่ัวประเทศ  สามารถ

พัฒนาใหเกิดความกาวหนาไดตามภาพความสําเร็จ คือเปน “โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ 

ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรวมกัน”         

ขอเสนอแนะ 

           1. ขอเสนอแนะท่ัวไป  

               1.1  โรงเรียนดีประจําตําบล เปนโรงเรียนท่ีมีฐานการพัฒนาท่ีม่ันคง มีจุดเนนในการพัฒนา 

ท่ีมุงสงเสริมทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพจนเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ และ 1 ผลิตภัณฑ”

ผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนตนแบบท่ียั่งยืนแลว ควรรักษามาตรฐานและเพ่ิมพูน

การพัฒนาใหเกิดผลในทางท่ีดีมากข้ึน  โดยการสืบสานงานและกระบวนการพัฒนาใหมีความตอเนื่อง 

จนเกิดเปนเอกลักษณของความเปนโรงเรียนดีประจําตําบล 

               1.2  โรงเรียนดีประจําตําบลควรจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมุงเนนการ

สงเสริมงานอาชีพอยางจริงจังและถูกตอง ท้ังดานการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต และการตลาด โดย

ใหมีความรูและประสบการณจากการปฏิบัติจริง ท้ังนี้เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหกับนักเรียนในการประกอบอาชีพ 

หรือการศึกษาตอ  และใหสนองเปาหมายของโครงการท่ีตองการใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

http://www.deetambon.esdc.go.th/
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               1.3  โรงเรียนดีประจําตําบล และเครือขายการมีสวนรวมในชุมชน มีขอมูลท่ีเปนประโยชน

จากขอคนพบในงานวิจัยดานตาง ๆ สามารถนําไปแกไขขอบกพรองหรือปรับปรุงการดําเนินงาน และ

วางแผนพัฒนางานของโรงเรียนและของชุมชนใหเกิดความกาวหนาและยั่งยืนตอไปได  

               1.4  โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการประสานกับหนวยงานหรือสถาบัน 

การศึกษาในชุมชนหรือใกลเคียง เพ่ือการสงเสริมความรูและทักษะดานงานอาชีพและการสงตอนักเรียน

ดานอาชีพ ใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนตามความสนใจและความถนัด  เพ่ือการมีงานทํา การมีรายได 

และการดํารงชีพอยางมีความสุขในสังคม 

               1.5  โรงเรียนดีประจําตําบลและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ท่ีเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืนได ควรมีการ

จัดทําเอกสาร หรือวิดีทัศน การผลิตผลงานของโรงเรียนเผยแพร โดยเฉพาะผลงานดานการสงเสริม

อาชีพ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในดานการสงเสริมอาชีพและการเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

        1.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถนํารูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ

การบริหารจัดการโครงการ ไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน และควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน

ของโรงเรียนดีประจําตําบล ใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

               1.7   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการออกแบบการจัดการศึกษา 

ใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

               1.8 หนวยงานระดับประเทศควรมีนโยบายในการพัฒนาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดโรงเรียนดีในระดับพ้ืนท่ี ท่ีสามารถเปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนอ่ืนท่ีมีสภาพและบริบทใกลเคียงกันหรือคลายคลึงกัน   

           2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

               2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบหรือนวัตกรรมการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืน และเปนโรงเรียนคุณภาพในทองถ่ินใกลบาน 

               2.2  ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมงานอาชีพ ท้ังในดานการจัดหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรูและผลท่ีเกิดกับนักเรียนในการตอยอดงานอาชีพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการสงเสริมการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต 

               2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลท้ังใน

ระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ซ่ึงควรทําการศึกษาวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเก็บ

ขอมูลอยางละเอียดหรือแบบเจาะลึก จากผูท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)  รอบดาน  

เพราะสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนการทํางานไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

               2.4  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสรางงานในทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน และความตองการ

ของตลาดแรงงานในสังคม เพ่ือเสริมศักยภาพของโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชน และเตรียมกําลังคนใน

ระดับสังคมเศรษฐกิจฐานราก   
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                                ภาคผนวก 

 
          ภาคผนวก  ก   เครื่องมือท่ีใชในการหาคุณภาพเอกสาร 

                              และผลการวิเคราะหขอมูล 

           ภาคผนวก  ข   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           ภาคผนวก  ค   รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

           ภาคผนวก  ง    ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

(1) คาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC ) 

(2) ขอมูลแบบสอบถามฉบับท่ี 2.1, 2.2, 2.3 

(3) คาความเช่ือม่ันแบบสอบถามฉบับท่ี 1 

      ฉบับท่ี 2.1, 2.2, 2.3 

           ภาคผนวก  จ   รายช่ือโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ  
                              สถานที่จัดสนทนากลุ่ม วันดาํเนินการ  

                              ผู้วิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย 

           ภาคผนวก  ฉ    ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลวิจัย 

           ภาคผนวก  ช   แผนภูมิการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

                               โดยใช  8S’s Supervisory Model 
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ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือในการหาคุณภาพเอกสาร 

 

  แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  

       และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ 

 แนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล 

และผลการวิเคราะหขอมูล 
 

            1.  แบบสอบถาม,  คา IOC, คาความเชื่อม่ัน และผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น 
                ของศึกษานิเทศก ในการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
                 ของเอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล   
                และ การ ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” (หนา 254 – 265) 

         2.  แบบสอบถาม,  คา IOC  และผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น 

                ของศึกษานิเทศก ในการแบบตรวจสอบคุณภาพเอกสาร “แนวทางการสราง 
                งานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”  (หนา 266– 270)  

              3.  แบบสอบถาม,  คา IOC, คาความเชื่อม่ัน และผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น 
                ของครู ในการทดลองใชเอกสาร “แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา 
                ของโรงเรียนดีประจําตําบล”   (หนา 271 – 281) 

           4.  รายชื่อศึกษานิเทศกผูตรวจสอบคุณภาพเอกสาร “แนวทางการสรางงานอาชีพ 

                สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” (หนา 282) 

           5.  รายชื่อโรงเรียนท่ีทดลองใชเอกสาร“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา 

                ของโรงเรียนดีประจําตําบล” (หนา 283 - 284) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นศึกษานิเทศก 

เกี่ยวกับเอกสารแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ 

คําช้ีแจง   
           1.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ        
ในเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน 
1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาเอกสารใหมีความสมบูรณถูกตอง 
พรอมใชในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจําตําบลตอไป  
           2. ผูตอบแบบสอบถามไดแก ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนดีประจําตําบลใน
ความรับผิดชอบ   และศึกษานิเทศกท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 1   ขอมูลความคิดเห็น 
              โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของเอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” วามีความถูกตองเหมาะสม 
สําหรับการนําไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มากนอยเพียงใด  โดยใชเกณฑตอไปนี้  
              5  หมายถึง มากท่ีสุด    4  หมายถึง มาก        3  หมายถึง ปานกลาง   
              2  หมายถึง นอย         1  หมายถึง นอยท่ีสุด                     

                                  รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และส่ือความหมายไดดีเพียงใด 

   1.1   Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ป 2553 – 2560    

     

   1.2   แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

          โรงเรียนดีประจําตําบล  

     

   1.3   แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          ตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     

   1.4   แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล      

2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน  

    ครอบคลุมภาระงาน และส่ือความเขาใจไดตรงกันเพียงใด 

     2.1  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          สําหรับบุคลากรของ สพฐ. 

     

   2.2   แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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รายการ  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.  มาตรฐานและตัวช้ีวัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน  

    เกณฑการประเมิน  รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด 

    3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน 

         1)  มาตรฐานดานปจจัย      

         2)  มาตรฐานดานกระบวนการ      

         3)  มาตรฐานดานผลผลิต      

   3.2  มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล 

         1)  มาตรฐานดานผูเรียน      

         2)  มาตรฐานดานคร ู      

         3)  มาตรฐานดานผูบริหาร      

         4)  มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู      

         5)  มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน      

4.  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด มีความชัดเจน  

    และส่ือความหมาย  ใหเขาใจตรงกันไดดีเพียงใด 

    4.1  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ประจําปการศึกษา 2559 

     

    4.2  แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล      

5.  แนวทางการประเมินผลงาน  “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีความชัดเจน  

    และนําไปปฏิบัติไดจริงเพียงใด 

    5.1  แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภณัฑ”      

    5.2  แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมินผลงาน 

         “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” 

     

 

ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

                                                                                                                    

                                                                                                                 ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                           บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจความถูกตอง 

ของเนื้อหาสาระของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  

 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
 1 2 3 

1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และสื่อความหมายไดดีเพียงใด 

1.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดี 

ประจําตําบล ป 2553 – 2560    

+1 +1 +1 3 1.00 

   1.2   แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

          โรงเรียนดีประจําตําบล  

+1 +1 +1 3 1.00 

1.3   แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดี 

ประจําตําบล ตามบทบาทหนาท่ี 

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

+1 +1 0 2 0.66 

   1.4   แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

          ดีประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน  

   ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกันเพียงใด 

     2.1  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี 

         ประจําตําบล สําหรับบุคลากรของ สพฐ. 

+1 +1 +1 3 1.00 

   2.2  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี 

          ประจําตําบล สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

          การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.  มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน  

    เกณฑการประเมิน  รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด 
    3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน   

         1)  มาตรฐานดานปจจัย +1 +1 +1 3 1.00 

         2)  มาตรฐานดานกระบวนการ +1 +1 +1 3 1.00 

         3)  มาตรฐานดานผลผลิต +1 +1 +1 3 1.00 
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รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

    3.2  มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล 

         1)  มาตรฐานดานผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

         2)  มาตรฐานดานคร ู +1 +1 +1 3 1.00 

         3)  มาตรฐานดานผูบริหาร +1 +1 +1 3 1.00 

         4)  มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี  

             และแหลงเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

         5)  มาตรฐานดานการมีสวนรวม 

             ของชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีความชัดเจน  
    และสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกันไดดีเพียงใด 

    4.1  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ประจําปการศึกษา 2559 

+1 +1 +1 3 1.00 

    4.2  แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดี 

          ประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.  แนวทางการประเมินผลงาน  “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีความชัดเจน  
    และนําไปปฏิบัติไดจริงเพียงใด 

    5.1  แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ   

          1 ผลิตภัณฑ” 

+1 +1 +1 3 1.00 

    5.2  แบบประเมินผลงาน และเกณฑการ 

          ประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ  

          1 ผลิตภัณฑ” 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก 

ในการตรวจสอบ “เอกสารแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” (n=85) 
 

                                  รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และส่ือความหมายไดดีเพียงใด 

   1.1   Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ป 2553 – 2560    51 20 12 2 

 

   1.2   แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

          โรงเรียนดีประจําตําบล  45 30 5 5 

 

   1.3   แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          ตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 35 40 10 

  

   1.4   แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 25 53 7   

2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน  

    ครอบคลุมภาระงาน และส่ือความเขาใจไดตรงกันเพียงใด 

     2.1  แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          สําหรับบุคลากรของ สพฐ. 29 50 6 

  

   2.2   แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 20 60 5 

  

3.  มาตรฐานและตัวช้ีวัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน  

    เกณฑการประเมิน  รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด 

    3.1  มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน 

          1)  มาตรฐานดานปจจัย 26 54 5   

          2)  มาตรฐานดานกระบวนการ 25 53 7   

          3)  มาตรฐานดานผลผลิต 27 56 2   

    3.2  มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล 

         1)  มาตรฐานดานผูเรียน 31 49 3 2  

         2)  มาตรฐานดานคร ู 30 50 3 2  

         3)  มาตรฐานดานผูบริหาร 40 40 2 3  

         4)  มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู 28 50 5 2  

         5)  มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน 38 37 8 2  
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รายการ  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4.  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด มีความชัดเจน  

    และส่ือความหมาย  ใหเขาใจตรงกันไดดีเพียงใด 

    4.1  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ประจําปการศึกษา 2559 30 42 12 1 

 

    4.2  แบบประเมินความยั่งยืน และเกณฑการประเมิน   

          โรงเรียนดีประจําตําบล 30 38 15 2 

 

5.  แนวทางการประเมินผลงาน  “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีความชัดเจน  

    และนําไปปฏิบัติไดจริงเพียงใด 

    5.1  แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภณัฑ” 38 40 5 2  

    5.2  แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมินผลงาน 

         “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” 25 50 7 3 
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ตาราง          ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ                      

                  ของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และ    

                  การ ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” ( n = 85 ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X SD ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาสาระมีความถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสื่อความหมาย 

   1.1   Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ป 2553 – 2560    4.41 .82 มาก 

   1.2   แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

          โรงเรียนดีประจําตําบล  4.35 .84 มาก 

   1.3   แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

          ตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 4.29 .66 มาก 

   1.4   แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี    

          ประจําตําบล 4.21 .57 มาก 
รวม 4.31 .67 มาก 

2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน    

   ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกัน 

     2.1   แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี 

          ประจําตําบลสําหรับบุคลากรของ สพฐ. 4.27 .58 มาก 

   2.2   แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี    

          ประจําตําบลสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4.17 .51 มาก 
รวม 4.22 .52 มาก 

3. ดานมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน  

   เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจน 

   3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน 

         1)  มาตรฐานดานปจจัย 4.24 .55 มาก 

         2)  มาตรฐานดานกระบวนการ 4.21 .57 มาก 

         3)  มาตรฐานดานผลผลิต 4.29 .50 มาก 
   3.2  มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล 

         1)  มาตรฐานดานผูเรียน 4.28 .64 มาก 

         2)  มาตรฐานดานคร ู 4.27 .64 มาก 
  



261 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X SD ความหมาย 

         3)  มาตรฐานดานผูบริหาร 4.37 .70 มาก 

         4)  มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู 4.22 .66 มาก 

         5)  มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน 4.30 .74 มาก 

รวม 4.28 .67 มาก 
4.  ดานแบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความชัดเจน 
    และสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกัน 

    4.1  แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล  

          ประจําปการศึกษา 2559 4.18 .71 มาก 

    4.2  แบบประเมินความยั่งยืนและเกณฑการประเมิน   

          โรงเรียนดีประจําตําบล 4.12 .78 มาก 

รวม 4.15 .74 มาก 

5.  แนวทางการประเมินผลงาน  “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ”  มีความชัดเจน  
    และนําไปปฏิบัติไดจริง 

    5.1  แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชี พ 

          1 ผลิตภัณฑ” 4.34 .69 มาก 

    5.2  แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมิน 

          ผลงาน“1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” 4.14 .70 มาก 

รวม 4.24 .67 มาก 

รวมท้ังส้ิน 4.26 .61 มาก 

 

                จากตาราง  3.3 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม

ของเนื้อหาสาระของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และ

การประเมินผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ” โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X� = 4.26 )                 

                เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือดานเนื้อหาสาระมีความถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสื่อความหมาย (  X� = 4.31)  รองลงมาเปนดาน

มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/

หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจน ( X� = 4.28)   ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานแบบประเมินโรงเรียนดีประจํา

ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความชัดเจนและสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกัน ( X� = 4.15) 

                เม่ือพิจารณาตามรายการพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดี

ประจําตําบลป 2553 – 2560 ( X�= 4.41)  รองลงมาไดแก แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ

โรงเรียนดีประจําตําบล ( X�= 4.35)  สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ แบบประเมินความยั่งยืน และ
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เกณฑการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล     ( X� = 4.12) และ แบบประเมินผลงานและเกณฑการ

ประเมินผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ( X� = 4.14)  

                ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข 

               1. รายละเอียดตอนท่ี 2 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559   

ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล เรื่องพันธกิจการดําเนินงานระดับ

สถานศึกษา สําหรับโรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน  ซ่ึงมีอยู 4 ขอ ยังไมครอบคลุม  ควรเพ่ิมพันธกิจ

เรื่องการจัดทําคูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ใหสอดคลองกับภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล    

ท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว 

               2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ท้ังฉบับสําหรับบุคลากร

ของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในคําชี้แจงไมมีการระบุวัตถุประสงค จึงควรเพ่ิมให

ชัดเจน 

               3. แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอ 2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเปนท่ียอมรับ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวาเดิมหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศ 

(2 ปยอนหลัง)  ควรเพ่ิมเปน 3 ปยอนหลัง  และขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี, 2.4 นักเรียนเปนคนเกง และ 

2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข  ไดระบุใหศึกษาผลเพียง 1 ป ควรเพ่ิมเปน 2 ป เพ่ือใหเห็นขอมูลยืนยัน

การเพ่ิมหรือลดของผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนข้ึน 

               4. แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําปการศึกษา 2559 คําชี้แจงซ่ึงมี 4 ขอใหญ

ควรเพ่ิมขอความเก่ียวกับผูใชแบบประเมินฉบับนี้ใหชัดเจนวาเปนใครบาง 

               5. เกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล มาตรฐานดานผูเรียน ขอ 1 “นักเรียน

เปนคนเกง” มีรายการประเมิน 9 ขอ และกําหนดเกณฑการผานเปน 6 ขอ ใน 9 ขอ นอยเกินไป เพราะ

เปนมาตรฐานนักเรียนเปนคนเกง ควรเพ่ิมเกณฑใหเขมมากข้ึน                  

               6. เกณฑการประเมิน และแบบประเมินความยั่งยืน มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน  

ตัวชี้วัดท่ี 2  ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ ควรเพ่ิมเรื่องการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ 

               7. เกณฑการประเมินผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”  ในขอ 3 คุณคาของ

ผลิตภัณฑ / อาชีพ  ซ่ึงมีตั้งแตคุณภาพของผลิตภัณฑ การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุในทองถ่ิน การเรียนรู

รวมกัน  การนําไปใช และการยอมรับ  ยังขาดงานสําคัญท่ีเปนเปาหมายของโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบล คือ การสรางงานสรางอาชีพ จึงควรเติมใหครบ 

               8. การพิมพคําผิด หรือพิมพตก ฉีกคํา  ทําใหความหมายผิดไป จึงควรตรวจสอบแกไขให

ถูกตอง   
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ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก ในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสาระ 

เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

 
       Reliability 

         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
         R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
         Reliability Coefficients 
         N of Cases =     85.0                    N of Items = 18 
         Alpha =    .9880 
  

               Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ1 85 2.00 5.00 4.4118 .82077 

ขอ2 85 2.00 5.00 4.3529 .84100 

ขอ3 85 3.00 5.00 4.2941 .66946 

ขอ4 85 3.00 5.00 4.2118 .57929 

TOTAL1 85 2.50 5.00 4.3176 .67302 

Valid N (listwise) 85         
 
 
 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ5 85 3.00 5.00 4.2706 .58530 

ชอ6 85 3.00 5.00 4.1765 .51586 

TOTAL2 85 3.00 5.00 4.2235 .52614 

Valid N (listwise) 85         
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                                                                             Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ7 85 3.00 5.00 4.2471 .55433 

ขอ8 85 3.00 5.00 4.2118 .57929 

ขอ9 85 3.00 5.00 4.2941 .50764 

ขอ10 85 2.00 5.00 4.2824 .64756 

ขอ11 85 2.00 5.00 4.2706 .64343 

ขอ12 85 2.00 5.00 4.3765 .70671 

ขอ13 85 2.00 5.00 4.2235 .66146 

ขอ14 85 2.00 5.00 4.3059 .74039 

TOTAL3 85 2.63 5.63 4.8235 .67378 

Valid N (listwise) 85         
 
 

                Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ15 85 2.00 5.00 4.1294 .78359 

ขอ16 85 2.00 5.00 4.1882 .71538 

TOTAL4 85 2.00 5.00 4.1588 .74086 

Valid N (listwise) 85         
 
 

                    Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ17 85 2.00 5.00 4.3412 .69954 

ขอ18 85 2.00 5.00 4.1412 .70968 

TOTAL5 85 2.00 5.00 4.2412 .67529 

Valid N (listwise) 85         
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขอ1 85 2.00 5.00 4.4118 .82077 

ขอ2 85 2.00 5.00 4.3529 .84100 

ขอ3 85 3.00 5.00 4.2941 .66946 

ขอ4 85 3.00 5.00 4.2118 .57929 

ขอ5 85 3.00 5.00 4.2706 .58530 

ชอ6 85 3.00 5.00 4.1765 .51586 

ขอ7 85 3.00 5.00 4.2471 .55433 

ขอ8 85 3.00 5.00 4.2118 .57929 

ขอ9 85 3.00 5.00 4.2941 .50764 

ขอ10 85 2.00 5.00 4.2824 .64756 

ขอ11 85 2.00 5.00 4.2706 .64343 

ขอ12 85 2.00 5.00 4.3765 .70671 

ขอ13 85 2.00 5.00 4.2235 .66146 

ขอ14 85 2.00 5.00 4.3059 .74039 

ขอ15 85 2.00 5.00 4.1294 .78359 

ขอ16 85 2.00 5.00 4.1882 .71538 

ขอ17 85 2.00 5.00 4.3412 .69954 

ขอ18 85 2.00 5.00 4.1412 .70968 

TOTAL 85 2.39 5.00 4.2627 .61174 

Valid N (listwise) 85         
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แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสาร 

“แนวทางการสรางงานอาชีพ สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

  

คําช้ีแจง    แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความถูกตองเหมาะสม 
               ของเนื้อหาสาระในเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจํา  
               ตําบล และประโยชนของเอกสารในการนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานการ 
               สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 

ตอนท่ี 1    ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ และประโยชนของเอกสาร               
              โปรดพิจารณารายการตรวจสอบตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับ 
              ความคิดเห็นของทาน    
 

ท่ี รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

ดานเนื้อหาสาระ  

1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสาร    

2 มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

3 มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย    

4 มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

   

5 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย    

ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร  

6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสมเขาใจงาย    

7 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ     

8 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลอง 

กับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 

   

9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ท้ังเนื้อหาสาระ 

และภาพประกอบ 
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ท่ี รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

ดานประโยชนในการนําไปใช  

10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการจัดการเรียน 

การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

   

11 เอกสารเปนแนวทางท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูไดดวย

ตนเอง 

   

12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

   

 

ตอนท่ี 2   ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

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

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

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

 

                                                    ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                            บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบเอกสาร  

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

 

ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

ดานเนื้อหาสาระ 
1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของการจัดทําเอกสาร 
+1 +1 +1 3 1.00 

2 มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน 
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา 
และทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล 

+1 +1 0 2 0.66 

5 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมาย 
และเขาใจงาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร 
6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม

เขาใจงาย 
+1 +1 +1 3 1.00 

7 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ  +1 +1 +1 3 1.00 
8 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง  

มีความสอดคลองกับเนื้อหา ชวยใหเขาใจ
เนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ท้ังเนื้อหาสาระ 
และภาพประกอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานประโยชนในการนําไปใช 
10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการ 

จัดการเรียนการสอนดานการสรางงาน 
สรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

+1 0 +1 2 0.66 

11 เอกสารเปนแนวทางท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูได
ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตาราง        ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบคุณภาพเอกสาร “แนวทางการสรางงาน 

                อาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”  (n = 20) 

 

ท่ี รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ดานเนื้อหาสาระ  
1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสาร 16 

(80.00) 
4 

(20.00) 
- 

2 มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
17 

(85.00) 

 
3 
(15.00) 

 
 
- 

3 มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย 15 
(75.00) 

3 
(15.00) 

2 
(10.00) 

4 มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล 

16 
(80.00) 

3 
(15.00) 

1 
(5.00) 

5 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย 18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

- 

ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร  
6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสมเขาใจงาย 16 

(80.00) 
4 

(20.00) 
- 

7 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ  14 
(70.00) 

5 
(25.00) 

1 
(5.00) 

8 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลอง 
กับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 

12 
(60.00) 

4 
(20.00) 

4 
(20.00) 

9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ท้ังเนื้อหาสาระ 
และภาพประกอบ 

16 
(80.00) 

12 
(10.00) 

2 
(10.00) 

ดานประโยชนในการนําไปใช  
10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการจัดการเรียน การ

สอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
16 

(80.00) 
2 

(10.00) 
2 

(10.00) 
11 เอกสารเปนแนวทางท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 15 

(75.00) 
5 

(25.00) 
 
- 

12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

 
- 

รวมท้ังสิ้น 189 39 12 
คิดเปนรอยละ 78.75 16.25 5.00 

  



270 
 

               จากตาราง   ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบคุณภาพเอกสารแนวทาง   

การสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล   โดยภาพรวมศึกษานิเทศกมีความเห็นวา

เอกสารมีคุณภาพอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 78.75  ระดับพอใชคิดเปนรอยละ 16.25  และควร

ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.00    

               เม่ือพิจารณาแตละรายการแลวพบวา  รายการท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับดี มากท่ีสุดคือ 

ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย  และความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง คิดเปนรอยละ 90.00 เทากัน  สวนรายการท่ีมีความคิดเห็น

ในระดับควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับเนื้อหา 

ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน คิดเปนรอยละ 20.00 

               ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข                                

               1.  ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร เก่ียวกับตาราง  ในสวนท่ี 2 แนวทางการสรางหลักสูตร

อาชีพสูการมีงานทํา  ควรเพ่ิมแนวทางการปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสูการมีงานทํา ใหเห็นเปน

ตัวอยาง เพ่ือใหโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทของตน 
               2.  ภาพประกอบท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑยังมีนอย ควรเพ่ิมภาพท่ีเปนผลงานของนักเรียน 

ใหมากข้ึน เพ่ือจะชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

               3.  เพ่ือใหครูเห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงานสรางอาชีพมากข้ึน 

ควรยกตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพ่ือใหโรงเรียนสามารถ เลือกประยุกต

ใชไดตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน   

               4.  โรงเรียนดีประจําตําบลมีเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนดานการสรางงานอาชีพเพ่ือใหมี

ความพรอมท่ีจะกาวไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน   นอกจากจะใหความรูดานการสงเสริมอาชีพแลว 

ควรจะเพ่ิมความรูประกอบเก่ียวกับกฎหมายและการคุมครองผลิตภัณฑดวย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครู 

ในการทดลองใชเอกสาร  

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

 

คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชเอกสารแนวทาง 
               การสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล  หลังจากนําไปใชพัฒนา  
              การจัดการเรียนการสอนดานการ สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 

ความคิดเห็นในการนําเอกสารไปทดลองใช                 
              โปรดพิจารณารายการตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น 
              ของทาน  โดยมีเกณฑดังนี้ 
              5  หมายถึง  มากท่ีสุด     4  หมายถึง  มาก       3  หมายถึง  ปานกลาง 
              2  หมายถึง  นอย          1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร 

ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

1 สาระในบทนํา ซ่ึงไดแกหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคและ 

เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนท่ีไดรับ กรอบแนวคิด 

และนิยามศัพทเฉพาะ 

     

2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน      

2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา      

2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ         

     สูการมีงานทํา 

     

2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทําสูการปฏิบัติ      

3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา 

     

4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 

4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ      

4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ      

4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ      

4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ      
  



272 
 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา 

5.1 รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม      
5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของกรมอาชีวศึกษา      
5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู      

6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ  
การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 

     

7 ข้ันตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม      
8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล 
     

ดานคุณภาพของเอกสาร 
ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน         

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล 

     

11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย      
12 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย      
13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ      
14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ 

เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 
     

ดานประโยชนในการนําไปใช 
เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 
15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน 

การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
     

16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

     

  

                                                                ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                    บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                              ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสาร  

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร 

ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

1 สาระในบทนํา ซ่ึงไดแกหลักการและเหตุผล  

วัตถุประสงคและ เปาหมายการดําเนินงาน 

ประโยชนท่ีไดรับ กรอบแนวคิด และ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

 2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตร  

     อาชีพสูการมีงานทํา 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรู 

     หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

     สูการปฏิบัต ิ

+1 +1 +1 3 1.00 

3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการสราง

หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 

 4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ +1 +1 +1 3 1.00 

4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ +1 +1 +1 3 1.00 

4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ +1 +1 +1 3 1.00 

4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ +1 +1 +1 3 1.00 

5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา 

 5.1 รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม +1 +1 +1 3 1.00 

5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ 

     กรมอาชีวศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู +1 +1 +1 3 1.00 
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ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงานอาชีพ  การประเมินผลงาน       

ดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 ข้ันตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม +1 +1 +1 3 1.00 

8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใช

หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา ของโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานคุณภาพของเอกสาร 

ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมาย

ของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

+1 0 +1 2 0.66 

11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา 

และทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและ

เขาใจงาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 

14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความ

สอดคลองกับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาได

ชัดเจนข้ึน 

+1 +1 0 2 0.66 

ดานประโยชนในการนําไปใช 

เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 

15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ    

ในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงาน

สรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

+1 +1 +1 3 1.00 

16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 

ในการทดลองใชเอกสาร  

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” (n = 37) 

 

ท่ี รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร 

ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

1 สาระในบทนํา ซ่ึงไดแกหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคและ 

เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนท่ีไดรับ กรอบแนวคิด 

และนิยามศัพทเฉพาะ 

12 18 7   

2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน 13 15 9   

2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 19 11 7   

2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ         

     สูการมีงานทํา 

18 12 5 2  

2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทําสูการปฏิบัติ 15 14 8   

3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา 

17 12 5 3  

4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 

4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ 17 15 3 2  

4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ 17 19 1   

4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ 18 12 7   

4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 20 9 8   

5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา 

 5.1 รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม 25 10 2   

 5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 19 12 4 2  

 5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของกรมอาชีวศึกษา 25 9 3   

 5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 22 10 5   

6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ  

การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

24 9 4   
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ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

7 ข้ันตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม 26 5 6   

8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล 

18 9 8 2  

ดานคุณภาพของเอกสาร 

ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน         

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 13 8   

10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล 

19 10 8   

11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย 20 12 5   

12 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย 18 17 2   

13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ 16 15 4 2  

14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ 

เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 

15 14 5 3  

ดานประโยชนในการนําไปใช 

เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 

15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน 

การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

19 16 2   

16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 

24 9 4   
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ตาราง      ความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา 

             ของโรงเรียนดีประจําตําบล (n = 37) 

 

ท่ี รายการ X SD ความหมาย 

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร 

1 สาระในบทนํา ซ่ึงไดแกหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคและ

เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนท่ีไดรับ กรอบแนวคิด 

และนิยามศัพทเฉพาะ 

4.13 .71 มาก 

2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 

2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน 4.10 .77 มาก 

2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 4.32 .78 มาก 

2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ         

     สูการมีงานทํา 
4.24 .89 มาก 

2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทําสูการปฏิบัติ 4.18 .77 มาก 

3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา 
4.16 .95 

มาก 

4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 

4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ 4.27 .83 มาก 

4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ 4.43 .55 มาก 

4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ 4.29 .77 มาก 

4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ 4.32 .81 มาก 

5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา 

5.1 รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม 4.62 .59 มากท่ีสุด 

5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.29 .87 มาก 

5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกรมอาชีวศึกษา 4.59 .64 มากท่ีสุด 

5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 4.45 .73 มาก 

6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ  

การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

4.54 .69 

 

มากท่ีสุด 

7 ข้ันตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม 4.54 .76 มากท่ีสุด 

8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ 

สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล 
4.16 .95 มาก 

รวม 4.33 .72 มาก 
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ท่ี รายการ X SD ความหมาย 

ดานคุณภาพของเอกสาร  

9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน         

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.21 .78 

 

มาก 

10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ

โรงเรียนดีประจําตําบล 
4.29 .81 

มาก 

11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย 4.40 .72 มาก 

12 ภาษาท่ีใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย 4.43 .60 มาก 

13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ 4.32 .74 มาก 

14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ 

เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน 
4.10 .93 มาก 

รวม 4.29 .72 มาก 

ดานประโยชนในการนําไปใช 

15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน 

การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
4.40 .76 มาก 

16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือสงเสริมงานอาชีพไดจริง 
4.54 .69 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 .68 มาก 

รวมท้ังส้ิน 4.33 .72 มาก 

 

                 จากตาราง   ความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพ     

สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.33)  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ี คือดานประโยชนในการนําไปใช ( X = 4.47) 

รองลงมาไดแก ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร  ( X = 4.33)  และดานคุณภาพของ

เอกสาร ( X = 4.29)  

                 เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดมี 5 รายการ 

ลําดับจากมากไปหานอยไดแก ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการ  

มีงานทําเรื่องรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ( X = 4.62)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกรม

อาชีวศึกษา ( X = 4.59)  ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ การประเมินผล

งานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ( X = 4.54)  ข้ันตอนการจดสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑใหม ( X = 4.54)  และความรูจากเอกสารนี้นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม

งานอาชีพไดจริง ( X = 4.54)    
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ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ในการทดลองใชเอกสาร 

 “แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

      Reliability 
       ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
        R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        Reliability Coefficients 
        N of Cases =     37.0                    N of Items = 25 
        Alpha  =    .9932 

 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

A1 37 3.00 5.00 4.1351 .71345 

A2 37 3.00 5.00 4.1081 .77401 

A3 37 3.00 5.00 4.3243 .78365 

A4 37 2.00 5.00 4.2432 .89460 

A5 37 3.00 5.00 4.1892 .77595 

A6 37 2.00 5.00 4.1622 .95782 

A7 37 2.00 5.00 4.2703 .83827 

A8 37 3.00 5.00 4.4324 .55480 

A9 37 3.00 5.00 4.2973 .77692 

A10 37 3.00 5.00 4.3243 .81833 

A11 37 3.00 5.00 4.6216 .59401 

A12 37 2.00 5.00 4.2973 .87765 

A13 37 3.00 5.00 4.5946 .64375 

A14 37 3.00 5.00 4.4595 .73009 

A15 37 3.00 5.00 4.5405 .69100 

A16 37 3.00 5.00 4.5405 .76720 

A17 37 2.00 5.00 4.1622 .95782 

TOTAL1 37 2.71 5.00 4.3355 .72401 

Valid N (listwise) 37         
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Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

A18 37 3.00 5.00 4.2162 .78652 

A19 37 3.00 5.00 4.2973 .81189 

A20 37 3.00 5.00 4.4054 .72493 

A21 37 3.00 5.00 4.4324 .60280 

A22 37 2.00 5.00 4.3243 .74737 

A23 37 2.00 5.00 4.1081 .93642 

TOTAL2 37 2.67 5.00 4.2973 .72556 

Valid N (listwise) 37         
 
 

 
Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

A24 37 2.00 5.00 4.4054 .76229 

A25 37 3.00 5.00 4.5405 .69100 

TOTAL3 37 2.50 5.00 4.4730 .68664 

Valid N (listwise) 37         
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

A1 37 3.00 5.00 4.1351 .71345 

A2 37 3.00 5.00 4.1081 .77401 

A3 37 3.00 5.00 4.3243 .78365 

A4 37 2.00 5.00 4.2432 .89460 

A5 37 3.00 5.00 4.1892 .77595 

A6 37 2.00 5.00 4.1622 .95782 

A7 37 2.00 5.00 4.2703 .83827 

A8 37 3.00 5.00 4.4324 .55480 

A9 37 3.00 5.00 4.2973 .77692 

A10 37 3.00 5.00 4.3243 .81833 

A11 37 3.00 5.00 4.6216 .59401 

A12 37 2.00 5.00 4.2973 .87765 

A13 37 3.00 5.00 4.5946 .64375 

A14 37 3.00 5.00 4.4595 .73009 

A15 37 3.00 5.00 4.5405 .69100 

A16 37 3.00 5.00 4.5405 .76720 

A17 37 2.00 5.00 4.1622 .95782 

A18 37 3.00 5.00 4.2162 .78652 

A19 37 3.00 5.00 4.2973 .81189 

A20 37 3.00 5.00 4.4054 .72493 

A21 37 3.00 5.00 4.4324 .60280 

A22 37 2.00 5.00 4.2162 .85424 

A23 37 2.00 5.00 4.1081 .93642 

A24 37 2.00 5.00 4.4054 .76229 

A25 37 3.00 5.00 4.5405 .69100 

TOTAL  37 2.68 5.00 4.3330 .72333 

Valid N (listwise) 37         
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รายช่ือศึกษานิเทศกผูตรวจสอบคุณภาพเอกสาร 

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

จําแนกตามภูมิภาค 

 

ภูมิภาค ช่ือ - สกุล เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. ภาคเหนือตอนบน 1. นายกันตวิชญ  มะโนคํา 

2. นางปาณิศา  คมนัย 

สพป.เชียงใหม เขต 2 

สพป.ลําปาง เขต 1 

2. ภาคเหนือตอนลาง 3. นางธนพรรณ  รอดกําเหนิด 

4. นายวิเชียร  จันทร  

สพป.พิจิตร เขต 1 

สพป.อุทัยธานี เขต 2 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5. นายบุญไทย  แสนอุบล 

6. นายเมธี  มูลธ ิ

สพป.สกลนคร เขต 3 

สพป.อุดรธานี เขต 4 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7. นางเพ็ญศรี  นาถํ้าพลอย 

8. นางสุชีรา สาฆอง   

สพป.มหาสารคาม เขต 1 

สพม. 25  ขอนแกน 

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 9. นายอดุลย  สุชิรัมย 

10. นางสาวประยงคศรี พูลทรัพย 

สพป.บุรีรัมย เขต 1 

สพม. 29 อุบลราชธานี 

6. ภาคกลาง 11. นายโสรส  ม่ันด ี

12. นายชัยรัช  ปลิวมา 

สพป.อางทอง 

สพป. ชัยนาท  

7. ภาคตะวันออก 13. นางวาสนา  วรรณฉวี 

14. นายธนพล  แสนยานุภาพ 

สพป.นครนายก 

สพป.ระยอง เขต1 

8. ภาคตะวันตก 15. นายวินัย  ธรรมเก้ือกูล 

16. วาท่ี รต.วิบูลย  ชมละมาย 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

9. ภาคใตตอนบน 17. นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชื้อ 

18. นายวิลาศ  ชูชวย 

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

สพป.นครศรีฯ เขต 4 

10. ภาคใตตอนลาง 19. นางอนงคนุช  ผลยะฤทธิ์ 

20. นางสาวสุภา  นามะสนธิ 

สพป.สงขลา เขต 1 

สพป.นราธิวาส เขต 1 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีทดลองใชเอกสาร 

“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” 

 

ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภูมิภาค 

1 บานหนองปลามัน สพป.เชียงใหม เขต 2 

 

1. ภาคเหนือตอนบน 

 2 บานเมืองก้ึด 

3 วัดเสด็จ สพป.ลําปาง เขต 1 

4 วัดน้ําโทง 

5 วัดกลางดง สพป.พิจิตร เขต 1 2. ภาคเหนือตอนลาง 

6 อนุบาลวังทรายพูล 

7 บานบุงอายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต 2 

  8 ชุมชนบานเมืองการุง 

9 บานพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 3 

 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ตอนบน 

 

10 บานวังเยี่ยม 

11 บริบาลภูมิเขตต สพป.อุดรธานี เขต 4 

12 บานผักบุง (อาสา) 

13 บานบรบือ (บรบือราษฎรผดุง) สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

   ตอนกลาง 14 บานหนองหวาโนนทอง 

15 บานไผพิทยาคม สพม. 25  ขอนแกน 

             16 ขอนแกนวิทยายน 2  

(สมาน สุเมโธ) 

17 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย เขต 1 

 

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   ตอนลาง 

 

18 วัดบานปราสาท 

19 หนองบอสามัคคีวิทยา สพม. 29 อุบลราชธานี 

20 วัดบานปา สพป.อางทอง 

 

6. ภาคกลาง 

21 วัดทาชุมนุม 

22 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 

23 รัฐเข่ือนพลเทพอุปถัมภ 
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ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภูมิภาค 

24 วัดพลอยกระจางศรี สพป.นครนายก 

 

7. ภาคตะวันออก 

 25 วัดโพธิ์แกวเบญจธาราม 

26 บานสํานักทอง สพป.ระยอง เขต 1 

27 วัดน้ําคอก 

28 วัดชุกพ้ี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

8. ภาคตะวันตก 

29 บานหวยน้ําขาว 

30 บานกุยแหย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 31 พุทธวิมุติวิทยา 

32 วัดทาไทร  สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 

 

9. ภาคใตตอนบน 

 33 บานปากกะแตะ 

34 วัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

35 บานวัวลุง 

36 วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) สพป.สงขลา เขต 1 10. ภาคใตตอนลาง 

37 บานจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
                    

               เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวน ไดแก 

               1.   เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนวิเคราะห (Analysis) หรือการวิจัย1 (Research : R1)   

                    ไดแก 

 แบบสอบถามศึกษานิเทศก เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานโครงการ                                                

โรงเรียนดีประจําตําบล ตั้งแตปงบประมาณ 2553-2558   

(แบบสอบถามปลายเปด) 

               2.   เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนการพัฒนา2  (Development : D2)  ประกอบดวย 

                    2.1  ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guideline)   

                    2.2  แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline)   

                           ฉบับท่ี 1  แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน และผูแทนชุมชน 

                          ฉบับท่ี 2  แบบสัมภาษณนักเรียน 

                    2.3  แบบสอบถาม (Questionnaire)  จํานวน 4 ฉบับ 

                          ฉบับท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

                                       และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล 

                                      ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (แบบสอบถามออนไลน)  

                          ฉบับท่ี 2.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

                                      และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิค 

                                      การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

                ฉบับท่ี 2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  

                                      ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล 

                            ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

                          ฉบับท่ี 2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงาน 

                            พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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แบบสอบถามศึกษานิเทศก 

เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตั้งแตปงบประมาณ 2553-2558 

คําช้ีแจง    

           1.  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานมา ตั้งแตเริ่มตน

โครงการ  คือปงบประมาณ 2553-2558  เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน

โครงการท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสวนกลาง 

           2.  ผูตอบแบบสอบถาม คือศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา

ตําบลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  5 ภูมิภาค  ไดแก ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก      

ภาคกลาง และภาคใต ท่ีเปนคณะทํางานจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ปงบประมาณ 2559  จํานวน  30 คน 

           3.  แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามปลายเปด  ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

ท้ังในขอดีและขอท่ีควรแกไขปรับปรุง/เพ่ิมเติม   

ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

                 ประถมศึกษา................................................... 

                 มัธยมศึกษา..................................................... 

 ประสบการณในการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล............... ป    

ตอนท่ี 2  ประเด็นคําถาม   

            การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานมา  ตั้งแตเริ่มตนโครงการปงบประมาณ 

2553  ถึง 2558  มีผลการพัฒนาท่ีปรากฏแลวระดับหนึ่ง  ในฐานะท่ีทานเปนผูดูแลรับผิดชอบโรงเรียน

ในโครงการ  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลในประเด็น

ตอไปนี้ 

            2.1  สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล 

            2.2  การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

            2.3  กระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลความคิดเห็น 

            3.1  สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล 

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

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

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

            3.2  การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

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

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

           3.3  กระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

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

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

 

 

                                                                         ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                             บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                       ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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                 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guideline) 

                        ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

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

คําช้ีแจง 

            1.  ประเด็นการสนทนากลุมฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะท่ี 3 (ปงบประมาณ 2558 – 2560) 

            2.  ผูเขาสนทนากลุม ประกอบดวย  

                 2.1  ผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีกําหนดจุดสนทนากลุม 10 จุด  ท่ัวประเทศ     

(ตามจุดของการสัมภาษณ)  จํานวน 10 คน  จาก 10 โรงเรียน  ยกเวนโรงเรียนท่ีเปนจุดสัมภาษณ  

                 2.2  ครู จํานวน 10 คน กระจายมาจาก 10 โรงเรียน (ซ่ึงอาจไมซํ้ากับโรงเรียนของการ

สนทนากลุมผูบริหาร)  ประกอบดวยครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน  ครูผูสอน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน  และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 7 คน                            

                 2.3  ศึกษานิเทศก ผูเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี

ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559  จํานวน 982 คน  

   3. สิ่งท่ีไดจากการสนทนากลุม ไมมีผลกับผูรวมสนทนาทุกทานแตอยางใด  เพียงใชเปนขอมูล

ประกอบการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” เทานั้น      

   4.  มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ ท่ีใชเปนขอมูลในการสนทนา  องคประกอบของ

มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล  ไดแก 

      4.1 มาตรฐานดานปจจัย มี  5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

  ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถ 

นําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

  ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอและมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 5 อาคารสถานท่ี เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 

               4.2 มาตรฐานดานกระบวนการ  มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

  ตัวชี้วัดท่ี 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ตวัชี้วัดท่ี  5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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           4.3 มาตรฐานดานผลผลิต มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

     ตัวชี้วัดท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพ 

     ตัวชี้วัดท่ี 2 โรงเรียนทํามาหากิน 

     ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนเปนคนดี 

     ตัวชี้วัดท่ี 4 นักเรียนเปนคนเกง 

     ตัวชี้วัดท่ี 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข 

           5.  ขอมูลในแบบบันทึกการสนทนากลุม ประกอบดวย 

                ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของการสนทนากลุม 

      ตอนท่ี 2  ประเด็นสนทนากลุม 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของการสนทนากลุม 

      วันท่ีดําเนินการสนทนา   วันท่ี........... เดือน....................พ.ศ. 2560    เวลา...................... 

 ผูดําเนินการ (Moderator)............................................................................................... 

 ผูจดบันทึก (Note Taker)............................................................................................... 

 ผูชวยผูดําเนินการ (Assistant)........................................................................................ 

        ......................................................................................... 
      ผูเขารวมสนทนากลุม 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สังกัด/หนวยงาน 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ตอนท่ี 2  ประเด็นการสนทนากลุม 
            2.1  ทานเห็นวาการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
                  ในมาตรฐานและตัวช้ีวัดเรื่องใด  เพราะเหตุใด 
                 2.1.1 ดานปจจัย  

                      ตวัชี้วัดท่ี ............................................................................................................................   
                        เหตุผล ....................................................................................................................................                     
                 2.1.2 ดานกระบวนการ  

                      ตวัชี้วัดท่ี.................................................................................................................................                                      
                       เหตุผล ....................................................................................................................................   
                 2.1.3 ดานผลผลิต  

                      ตวัชี้วัดท่ี ...............................................................................................................................                 
                       เหตุผล ....................................................................................................................................   

             2.2  ทานเห็นวาโรงเรียนดีประจาํตําบล มีปญหาหรือขอจํากัดในการดาํเนินงานมากท่ีสุดใน 

เรื่องใด  เพราะเหตุใด  และทานมีขอเสนอแนะในการแกปญหาหรือขอจํากัดนั้นอยางไร 

                 2.2.1 ดานปจจัย  
                      ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................   
                       เหตุผล ..................................................................................................................................                     

                 2.2.2 ดานกระบวนการ  
                      ตวัชี้วัดท่ี ............................................................................................................................   
                       เหตุผล ..................................................................................................................................                                  

                 2.2.3 ดานผลผลิต  
                      ตวัชี้วัดท่ี ............................................................................................................................   
                       เหตุผล ..................................................................................................................................                     

            2.3  ทานมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบผลสําเร็จไดอยางไร   

(สําหรับศึกษานิเทศก ใชประเด็นคําถามขอ 2.3.1, ผูบริหารสถานศึกษา ใชขอ 2.3.2,       ครูใชขอ 2.3.3) 

                 2.3.1 ศึกษานิเทศก - ทานมีวิธีการนิเทศ ติดตาม สงเสริม ใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา

ตําบลประสบผลสําเร็จไดอยางไร            

                  2.3.2  ผูบริหาร - ทานมีวิธีการอยางไร ท่ีทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 

เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ  และเปนโรงเรียนทํามาหากิน                     

                       1)  ดานการบริหารจัดการ  

                       2)  ดานวิธีการสรางโอกาสทางการศึกษา  

                       3)  ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
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                 2.3.3  ครู - ทานมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไร ท่ีทําใหนักเรียน 

             1)  เปนคนดี 

             2)  เปนคนเกง ดานวิชาการ ดานอาชีพ  
                       3)  เปนคนมีความสุขในการเรียน               
                            
....................................................................................................................................................                                   
....................................................................................................................................................  
  
 

(ลงชื่อ) ...........................................................................  ผูดําเนินการสนทนา 

                     (.........................................................................) 

           ตําแหนง............................................................... 

(ลงชื่อ) ...........................................................................   ผูจดบันทึก 

                     (.........................................................................) 

           ตําแหนง............................................................... 

                       (ลงชื่อ) ...........................................................................  ผูชวยผูดําเนนิการ 

                                (.........................................................................) 

                                        ตําแหนง.............................................................. 

                       (ลงชื่อ) ...........................................................................  ผูชวยผูดําเนนิการ 

                                (.........................................................................) 

                                        ตําแหนง.............................................................. 

                      ...................../............................/...................... 
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                      แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline) 

                        ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน  

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

คําช้ีแจง    

           1.  แบบสัมภาษณฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และผูแทนชุมชน เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะท่ี 3 (ปงบประมาณ 2558 – 2560) 

           2.  ผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย  

               2.1  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการผูบริหาร จากโรงเรียน   

กลุมเปาหมายตามท่ีกําหนด จํานวน 10 โรงเรียน 

               2.2  ครูจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียนละ 5 คน  ประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล  1 คน  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  1 คน  และ

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  3  คน 

               2.3  ผูแทนชุมชน ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียนละ 4 คน   ไดแก พระสงฆ  

ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผูปกครอง  และผูนําชุมชน                                          

           3.  สถานท่ีสัมภาษณ  สัมภาษณ ณ โรงเรียนกลุมเปาหมาย หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีผูให 

สัมภาษณนัดหมาย 

           4.  ขอมูลจากการสัมภาษณในครั้งนี้จะเปนการนําเสนอในภาพรวม และถามีการอางอิงคําพูด 

ของผูใหสัมภาษณ จะอางอิงโดยใชนามสมมติ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

 ชื่อผูใหสัมภาษณ ...................................................................................................................... 

 ตําแหนง ..............................................โรงเรียน/หนวยงาน...................................................... 

 วุฒิการศึกษา........................................ประสบการณในการทําหนาท่ีปจจุบัน........................ป 

 เบอรโทรศัพท.......................................e-mail......................................................................... 

 ใหสัมภาษณในฐานะ   ผูบริหารสถานศึกษา 

 ครู 

 ผูแทนชุมชน (ระบุ......................................................) 

 

 

            

แบบสัมภาษณ 

ฉบับท่ี 1 
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ตอนท่ี 2  ประเด็นคําถาม 

           2.1  การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานตัวชี้วัดแตละดาน (5 – 5 - 5)  

เม่ือพิจารณาแลวทานเห็นวาดานใดประสบความสําเร็จบาง   และดานใดประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด         

                 1)  ดานปจจัย ..................................................................................................                

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

                      เหตุผล .......................................................................................................                                      

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

                  2)  ดานกระบวนการ .......................................................................................   

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

            เหตุผล ....................................................................................................... 

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

                  3)  ดานผลผลติ ................................................................................................  

  เหตุผล  ......................................................................................................                                           

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

           2.2  จากมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล  ดานปจจัย       

ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต  ท้ัง 15  ตัวชี้วัด  (5-5-5)  ทานเห็นวาการดําเนินการท้ัง 3 ดาน    

ยังมีปญหาหรือขอจํากัดอะไรบาง เพราะเหตุใด  และทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการแกปญหาหรือ

ขอจํากัดนั้น               
                  1)  ดานปจจัย............................................................................................................... 

                       เหตุผล....................................................................................................................  

                       ขอเสนอแนะในการแกปญหา.................................................................................                                                      

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

                  2)  ดานกระบวนการ.................................................................................................... 

                       เหตุผล.................................................................................................................... 

                       ขอเสนอแนะในการแกปญหา..................................................................................                                      

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

                  3)  ดานผลผลติ ............................................................................................................ 

                      เหตุผล ..................................................................................................................... 

                      ขอเสนอแนะในการแกปญหา...................................................................................                               

                      ................................................................................................................................. 
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          2.3  วิธีการท่ีทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ  (สําหรับผูบริหารโรงเรียนใช

คําถามขอ 2.3.1,  ครู ใชขอ 2.3.2, ผูแทนชุมชนใชขอ 2.3.3) 

                2.3.1  ผูบริหาร - ทานมีวิธีการอยางไร ท่ีทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ          

เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ  และเปนโรงเรียนทํามาหากิน    

                    1)  ดานการบริหารจัดการ  

                    2)  ดานวิธีการสรางโอกาสทางการศึกษา  

                    3)  ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน                           

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

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

                               

               2.3.2  ครู - ทานมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไร ท่ีทําใหนักเรียน 

          1)  เปนคนดี 

          2)  เปนคนเกง ดานวิชาการ ดานอาชีพ  

          3)  เปนคนมีความสุขในการเรียน              

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

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

  

               2.3.3  ผูแทนชุมชน - ทานมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน โรงเรียนดีประจําตําบล     

ใหประสบความสําเร็จไดอยางไร                             

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

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

 

  
 

                                          (ลงชื่อ) ....................................................  ผูสัมภาษณ 

               (...................................................) 

                                  ตําแหนง.................................................... 

                ............../......................./.............  
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                       แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline) 

ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล  

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

คําช้ีแจง    

            1.  แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับความภูมิใจ

ในการเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล ความตองการในการพัฒนาตนเอง ประสบการณในการ

เรียนรู วิธีการแกปญหา และวิธีการสงเสริมใหโรงเรียนดีประจําตําบลเกิดการพัฒนา  ซ่ึงจะสะทอนให

เห็นความเปนคนดี  คนเกง และความเปนคนมีความสุข ของนักเรียน ตามมาตรฐานดานผลผลิต 

            2.  ผูใหสัมภาษณเปนนักเรียนของโรงเรียนในกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โรงเรียนละ 4 คน   

ตามลักษณะของโรงเรียนดังนี้ 

                2.1  โรงเรียนประถมศึกษา เปนนักเรียนชั้น ป.6  จํานวน 4 คน    

                2.2  โรงเรียนขยายโอกาส เปนนักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 2 คน และ ม.3 จํานวน 2 คน      

                2.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา   

                    2.3.1  โรงเรยีนท่ีมีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลือกจากนักเรียนชั้น ม.3  

                         จํานวน 4 คน 

                    2.3.2  โรงเรยีนท่ีมีท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  เลือกจากนักเรียน 

                         ชั้น ม.3  จํานวน 2 คน  และนักเรียนชั้น ม.6 จํานวน 2 คน 

           3.  แนวทางการสัมภาษณนักเรียน ผูสัมภาษณใชคําถามท่ีสะทอนใหเห็นความเปนคนดี คนเกง 

และคนมีความสุข ของนักเรียน ซ่ึงมีประเด็นหลักเปนแนวทางในการสัมภาษณ ดังนี้ 

               3.1  ดานคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (คนดี) ไดแก ขอ 2 ความซ่ือสัตย เสียสละ 

อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงาม ขอ 5 การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม และขอ 10  รูจักดํารง

ตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส  

               3.2  ดานความสามารถตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (คนเกง) ไดแกความสามารถ       

ในการสื่อสาร (ฟง ดู อาน พูด เขียน)  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา       

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

               3.3  ดานสุขภาพนักเรียน (คนมีความสุข) ไดแก นักเรียนมีสุขภาพจิตดี  และมีสุขภาวะ

ทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน                           

               3.4  ดานความรูและทักษะดานอาชีพและการมีรายไดระหวางเรียน (คนเกง)   

               3.5  ดานจุดเดน หรือความมีชื่อเสียงของโรงเรียน และความตองการของนักเรียน                
           4.  แบบสัมภาษณมีขอคําถาม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ  

และตอนท่ี 2  ประเด็นคําถามสัมภาษณ 

 

 

 

แบบสัมภาษณ 

ฉบับท่ี 2 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
 ชื่อผูใหสัมภาษณ........................................................................................................................ 
 นักเรียนชั้น ..................................................โรงเรียน................................................................   
 เบอรโทรศัพท...............................................e-mail.........................................................(ถามี) 

ตอนท่ี 2  ประเด็นคําถามสัมภาษณ 
           1.  ในฐานะท่ีนักเรียน เรียนอยูในโรงเรียนดีประจําตําบล  นักเรียนมีความภูมิใจในโรงเรียน     
ของตนเองในเรื่องใดบาง  เพราะเหตุใด                         
....................................................................................................................................................................                       
....................................................................................................................................................................  
          2.  นักเรียนมีความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานใดบาง และมีวิธีการสงเสริมใหเกิด
ความสําเร็จไดอยางไร  
              2.1  ตองการใหพัฒนาเพ่ืออะไร 
              2.2  นักเรียนจะมีวิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาดานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดอยางไร                     
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
          3.  นักเรียนไดรวมกิจกรรม หรือเรียนรูเก่ียวกับงานอาชีพอยางไรบาง   
               3.1  เรียนหรือรวมกิจกรรมแลว ไดความรูและประสบการณเรื่องอะไร   
               3.2  นําความรูหรือประสบการณนั้นไปใชประโยชนอะไรไดบาง                                               
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
          4.  นักเรียนตองการพัฒนาตนเองในเรื่องใด   
               4.1  เพราะเหตุใด  
               4.2  ถาทําไมสําเร็จจะมีวิธีแกปญหาอยางไร                     
....................................................................................................................................................................                       
....................................................................................................................................................................  
          5.   ในอนาคตนักเรียนจะคิดวาจะประกอบอาชีพอะไร  
               5.1  เพราะเหตุใด  
               5.2  ทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ                      
....................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
                       
                                        (ลงชื่อ) ..........................................................................  ผูสัมภาษณ 

           (.........................................................................) 
                                        ตําแหนง.............................................................. 

                              ....................../.........................../....................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และศึกษานิเทศก  

ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 

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

คําช้ีแจง 

           1.  แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู 

และศึกษานิเทศก ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

เปนแบบสอบถามในระบบออนไลน  จํานวน 32 ขอ   มีสาระแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

      ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

      ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  

                           ในกรอบการดําเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 5-5-5 จํานวน 32 ขอ 

      ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

           2.  ผูตอบแบบสอบถาม  

                2.1   ผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาท่ี 

                       ฝายบริหาร 

                2.2   ครูโรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนละ 3-5 คน 

                2.3   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการ เขตละ 3-5 คน 

 3.  ขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

 4.  ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของทานในครั้งนี้ จะนําไปใชประโยชนในการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล  ไมมีผลตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทาน 

แตอยางใด         

           ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม        

ฉบับท่ี 1 (ออนไลน) 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
          คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
                1.  สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผูบริหารสถานศึกษา 
  ครู 
  ศึกษานิเทศก  

                2.  ประสบการณการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 
   นอยกวา 1 ป 
   1 ป – 4 ป 
   มากกวา 4 ป 

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล  จําแนกเปน 5 ระดับดังนี้ 
             5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
              4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
              3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
              2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 
              1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยท่ีสุด       

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานปจจัย : องคประกอบที่เก้ือหนุนใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามตัวช้ีวัดของ   
               โรงเรียนดีประจําตําบล 
1 ผูบริหารสถานศกึษามีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี                                

บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง 
     

2 ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รักเมตตาตอศิษย  
ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี  และเปนกัลยาณมิตร  

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  องคกรเครือขาย และ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

     

4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสมสอดคลองกบั 
บริบทของโรงเรียน 

     

5 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

     

6 การบริหารงบประมาณของโรงเรยีนสามารถใชไดอยางคุมคา                                
และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

     

7 วัสดุ อุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีของโรงเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ
และเหมาะสมกับผูเรียน  

     

8 แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน      
9 อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย                                          

พรอมใชงาน 
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ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ : การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีสงผลใหบรรลุความสําเร็จ        
                       อยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด                 
10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏบัิติการลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ      
11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 

บริหารจดัการไดอยางเหมาะสม 
     

12 โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง ครอบคลมุกับนักเรียนทุกกลุมอยาง
เทาเทียมกัน 

     

13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนงานอาชีพท่ีเปน
เอกลักษณของโรงเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

     

14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา         
15 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู 

ไดอยางเหมาะสม 
     

16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 

     

17 ครูใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู      
18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ      
19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอยางมี

ประสิทธิภาพ  
     

 ดานผลผลิต : สิ่งท่ีแสดงถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล 

20 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ      
21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภณัฑ  

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีน 
     

22 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน      
23 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน      
24 นักเรียนมีคณุลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ      
25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพตดิ      
26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิดรายไดระหวางเรียน      
27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

เหมาะสมกับระดับช้ัน 
     

28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู 
ท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน 

     

29 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT/ O-NET) สูงข้ึนจากปท่ีผานมา      
30 นักเรียนมสีุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน      
31 นักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะตามความสนใจ   

และความถนัด 
     

32 นักเรียนมสีุขภาวะทางจิตท่ีด ี      

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………….......……………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของผูบริหารสถานศึกษา ครู  และศึกษานิเทศก 

ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  
............................................................. 

 

คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก 

               ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี 

              ประจําตําบล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2558-2560 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

               ทานตอบขอมูลในฐานะใด    

                     ศึกษานิเทศก       

                     ผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล    

                     ครูโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

            การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินงานมาจนถึงชวงสุดทายของโครงการ 

ในฐานะท่ีทานเปนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ทานมีความพึงพอใจ 

ตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ  ท่ีชวยใหโรงเรียนเกิดความกาวหนา  ในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด              

ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานกระบวนการนิเทศ 

 1)  การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน และปฏิบัติได      

2)  การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน      

3)  รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียน 

     มีความเหมาะสม  

     

4)  การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

     ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

     

5)  การสรุปและการรายงานผล หรือแจงผลการนิเทศ  

     มีการดําเนินการเปนประจําตามวาระของงาน  

     

6)  การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานความกาวหนา         

    ของโรงเรียนตอสาธารณชน มีการปฏิบัติสมํ่าเสมอ  

     

  

 

 

 

แบบสอบถาม 
ฉบับท่ี 2.1 
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ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

2. ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ 

 7) วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอม   

    เพ่ือขอรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดี 

    ประจําตําบล 

     

8)  การสรางความโปรงใสในการประเมินและรับรองโรงเรียน 

    ตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล 

     

9) วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน 

     

3. ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 

 10) การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริม 

     งานอาชีพ เพ่ือการหารายไดระหวางเรียน 

     

 11) การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบล 

     สรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

     ท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชน 

     

4. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน 

 12) การกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน 

     ใหมีความครอบคลุมท่ัวถึงทุกภูมิภาค 

     

13) การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร 

     ประชาสัมพันธผลงาน เชน การจัดนิทรรศการแสดง 

     ผลงาน การประกวดแขงขันของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

14) การจัดกิจกรรมใหบุคลกรของโรงเรียนเกิดการ 

     แลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี  

     ประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด 

     

15) ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) และ VTR  

     เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพ ของโรงเรียน  

     มีประโยชนคุมคา 

     

5.  ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ 

 16) โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางท่ีดี 

     ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ 

     

 17) ทักษะและประสบการณท่ีไดรับจากการมีสวนรวม  

     ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 
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ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 18) ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริมงานอาชีพ 

     เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

     

19) โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาระดับ 

     มาตรฐานของการเปนโรงเรียนตนแบบ 

     

20) โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับ 

     ของชุมชนและสังคม 

     

 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

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

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

 

 

 

                                                                         ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                             บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน 

            ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล 

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

คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนท่ีมีตอ             

               การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ในการนําผลท่ีไดจากการนิเทศไป 

              พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ตอนท่ี 1     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

              ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด 

                        พระสงฆ    

                        ผูนําชุมชน                               

                        ผูปกครองนักเรียน 

                        กรรมการสถานศึกษา                       

      
ตอนท่ี 2    ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล 
               โรงเรียนดีประจําตําบลเปนโรงเรียนเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงพัฒนาใหเปน
โรงเรียนดีมีคุณภาพ  ในฐานะท่ีทานเปนผูหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  ทานมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในประเด็นตอไปนี้
มากนอยเพียงใด  โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

1)  โรงเรียนนําผลท่ีไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาการศึกษา 

    จนเกิดความกาวหนา 

     

2)  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู 

    อยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ 

     

3)  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 

     ในการจัดการศึกษา   

     

4)  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง 

     และชุมชน เพ่ือการพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

     

5)  ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือ   

     ดูแลนักเรียน 

     

 

 

แบบสอบถาม 
ฉบับท่ี 2.2 
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ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

2 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย 

6)  บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ 

     

7)  แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป 

    มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

     

8)  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ      

9)  วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 

    เพียงพอและมีคุณภาพ 

     

10)  อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน      

3 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ 

11)  กระบวนการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

     

12)  โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชน      

13)  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ      

14)  กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ      

15)  กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย  

      12 ประการมีประสิทธิภาพ 

     

4 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต 

16)  โรงเรียนมีการพัฒนาท่ีกาวหนาจนเปนโรงเรียนคุณภาพ 

     

17)  โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ ท่ีนําไปสู 

       การเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

     

18)  นักเรียนเปนคนดี      

19)  นักเรียนเปนคนเกง      

20)  นักเรียนเปนคนมีความสุข      

 

ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

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

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

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

 

 

                                                                          ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                              บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  

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

 

คําช้ีแจง     1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการ 

                    ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  ปงบประมาณ 2558-2560 

               2.  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนของโรงเรียนในกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โรงเรียนละ   

                   10 คน  (โดยไมซํ้ากับนักเรียนผูใหสัมภาษณ)  ตามลักษณะของโรงเรียนดังนี้ 

                   2.1  โรงเรียนประถมศึกษา เปนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  จํานวน 10 คน    

                   2.2  โรงเรียนขยายโอกาส เปนนักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 5 คน และ ม.3 จํานวน 5 คน      

                   2.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา   

                         1)  โรงเรียนท่ีมีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลือกจากนักเรียนชั้น ม.2 และ 

                              ม.3  จํานวน 10 คน 

                         2)  โรงเรียนท่ีมีท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  เลือกจาก 

                              นักเรียนชั้น ม.3  จํานวน 5 คน  และนักเรียนชั้น ม.6 จํานวน 5 คน 

               3.  ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

      4.  ขอมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนําไปใชประโยชนในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

ดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล  ไมมีผลตอสถานภาพและการเรียนของนักเรียนแตอยางใด         

                 
 

  

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ฉบับท่ี 2.3 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

  นักเรียนชั้น .......................................โรงเรียน...................................................................   

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................................................................................... 

 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนดีประจําตําบล 
            ในฐานะท่ีนักเรียนเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล ในประเด็นตอไปนี้มาก
นอยเพียงใด โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจ โดย 
           5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
            4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก  
            3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
            2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 
            1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยท่ีสุด                   

ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย 

1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ   

เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 

     

2 ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี 

ในการปฏิบัติการสอน 

     

3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย  

ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว 

     

4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 

การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน 

     

5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 

 ใหบริการกับผูเรียน 

     

6 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด บรรยากาศรมรื่น 

และปลอดภัย 

     

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ 

7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสม 

     

8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน 

 ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 
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ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

โดยเนนงานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน 

     

10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางเหมาะสม 

     

11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน 

และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

     

12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ 

     

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต      

13 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานอ่ืน      

14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

     

15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน  

และประหยัดอดออม 

     

16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข      

17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาการ 

ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

     

18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ  

ตามความสนใจและความถนัด 

     

19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได 

ระหวางเรียน 

     

20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

และมีความสุขกับการเรียน 

     

 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

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

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

 

 

                                                                         ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                             บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
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ภาคผนวก ค 
  

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

 รายช่ือผูตรวจสอบรูปแบบ 8S’s Supervisory Model                           

 

 

 

 

 

 

1. ดร.อรทัย  มูลคํา อดีตท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูดูแลรับผิดชอบบริการจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

ระยะท่ี 1 และ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประกอบ มณีโรจน   อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ                                             

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

3. นางสายสมร  ยุวนิมิ อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส  

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

4. นายกิตติ  กสิณธารา อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นครปฐม 

ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

5. ดร.ขนิษฐ  สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1   

คณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

6. ดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   

อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

7. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช      

 

อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล การ

จัดการศึกษา 
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รายช่ือผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 1. นายประกอบ มณีโรจน   อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ                                                    

                                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

                                   ผูทรงคุณวุฒินอกราชการท่ีเปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

 2. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช  อดีตอาจารยประจําสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล                  

                                   การจัดการศึกษา 

 3. ดร.บุญทอง บุญทวี           รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

                                   อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

                               อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล                 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

ภาคผนวก ง (1) 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 

ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก  

ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ขอ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

ดานปจจัย : องคประกอบท่ีเกื้อหนุนใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดในโรงเรียนดี 

               ประจําตําบล 

1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี 
บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนา
ตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี รักเมตตา 
ตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี  และเปนกัลยาณมติร 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  องคกรเครือขาย และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

+1 +1 0 2 0.66 

4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

+1 +1 +1 3 1.00 

6 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามารถใชได 
อยางคุมคา และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

+1 0 +1 2 0.66 

7 วัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนมีความทันสมัย 
เพียงพอ และเหมาะสมกับผูเรียน  

+1 +1 +1 3 1.00 

8 แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
9 อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย                                          

พรอมใชงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 

ดานกระบวนการ : การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีสงผลใหบรรลุความสําเร็จ 
                       อยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด                  
10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏบัิติการลงสูการปฏิบัติไดอยางเปน

ระบบ 
+1 +1 +1 3 1.00 

11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

0 +1 +1 2 0.66 

12 โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง ครอบคลมุกับ 
นักเรียนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนงานอาชีพ 
ท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ขอ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา    +1 +1 +1 3 1.00 
15 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1.00 

16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายอยางตอเน่ืองและเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

17 ครูใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนากระบวนการ 
จัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1.00 

18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ  

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานผลผลิต : สิ่งท่ีแสดงถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียนดีประจําตําบล 

20 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชน 
และหนวยงานอ่ืน ๆ   

+1 +1 +1 3 1.00 

21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภณัฑ  
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีน   

+1 +1 +1 3 1.00 

22  โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน +1 +1 0 2 0.66 
23  โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน   +1 +1 +1 3 1.00 
24 นักเรียนมีคณุลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ   
+1 +1 +1 3 1.00 

25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพตดิ +1 +1 +1 3 1.00 
26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิดรายได 

ระหวางเรียน    
+1 +1 +1 3 1.00 

27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
เหมาะสมกับระดับช้ัน   

+1 +1 +1 3 1.00 

28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู 
ท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน   

+1 +1 +1 3 1.00 

29 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT/ O-NET)  
สูงข้ึนจากปท่ีผานมา   

+1 +1 +1 3 1.00 

30 นักเรียนมสีุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
31 นักเรียนมสีุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ 

ตามความสนใจ และความถนัด   
+1 +1 +1 3 1.00 

32 นักเรียนมสีุขภาวะทางจิตท่ีดี   +1 +1 +1 3 1.00 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับท่ี 2.1 
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู  และศึกษานิเทศก 

ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล             

ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

1. ดานกระบวนการนิเทศ 
 1)  การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน

และปฏิบัติได 
+1 +1 +1 3 1.00 

2  การสื่อสารและการประสานงาน 
กับโรงเรียนมีความชัดเจน 

+1 +1 0 2 0.66 

3) รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนํา
โรงเรียนมีความเหมาะสม  

+1 +1 +1 3 1.00 

4) การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ   

+1 +1 +1 3 1.00 

5)  การสรุปและการรายงานผล หรือแจงผล
การนิเทศ มีการดําเนินการเปนประจํา 
ตามวาระของงาน 

+1 0 +1 2 0.66 

6)  การเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน
ความกาวหนาของโรงเรียนตอสาธารณชน  
มีการปฏิบัติสมํ่าเสมอ  

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ 
 7) วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจ 

และมีความพรอม เพ่ือขอรับการประเมิน     
เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

8) การสรางความโปรงใสในการประเมินและ
รับรองโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

9) วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน 

+1 0 +1 2 0.66 

3. ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 
 10) การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือ

กิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ เพ่ือการหารายได
ระหวางเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

 11) การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี 
ประจําตําบล สรางผลงาน “1 โรงเรียน  
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ท่ีมีความเหมาะสม 
และเปนประโยชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน 
 12) การกําหนดเปาหมายและกลยุทธ 

การดําเนินงานใหมีความครอบคลุมท่ัวถึง 
ทุกภูมิภาค 

+1 +1 +1 3 1.00 

13) การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เชน  
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประกวด
แขงขัน ฯลฯ ของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

14) การจัดกิจกรรมใหบุคลกรของโรงเรียนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหาร
โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด 

+1 +1 +1 3 1.00 

15) ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practices) และ VTR เผยแพรกระบวนการ
จัดการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียน  
มีประโยชนคุมคา 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ 
 16) โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางท่ีดี

ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ 
+1 +1 +1 3 1.00 

 17) ทักษะและประสบการณท่ีไดรับจากการ 
มีสวนรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล 

+1 +1 +1 3 1.00 

 18) ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริม 
งานอาชีพ เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียน 
ทํามาหากิน 

+1 +1 +1 3 1.00 

19) โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของการเปนโรงเรียน
ตนแบบ 

+1 +1 0 2 0.66 

20) โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง 
เปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 
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 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถามฉบับท่ี 2.2  
ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน 

ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล 

ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

1 กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

1)  โรงเรียนนําผลท่ีไดรับจากการนิเทศไป

พัฒนาการศึกษาจนเกิดความกาวหนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2)  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3)  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

+1 +1 +1 3 1.00 

4)  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชน เพ่ือการพัฒนาดาน

บรรยากาศสิ่งแวดลอม 

+1 +1 0 3 0.66 

5)  ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการ

รวมชวยเหลือดูแลนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน 

ดานปจจัย 

6)  บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

7)  แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ

ประจําป มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได

อยางเปนรูปธรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 

8)  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 3 1.00 

9)  วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู

เพียงพอและมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

10)  อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

พรอมใชงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดาน

กระบวนการ 

11)  กระบวนการบริหารของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

12)  โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหกับเยาวชน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

 13)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 14)  กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 15)  กระบวนการสรางคานิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน    

ดานผลผลิต 

16)  โรงเรียนมีการพัฒนาท่ีกาวหนา 

จนเปนโรงเรียนคุณภาพ 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
3 

 
 
1.00 

17)  โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพท่ี

นําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

+1 +1 +1 3 1.00 

18)  นักเรียนเปนคนดี +1 +1 +1 3 1.00 

19)  นักเรียนเปนคนเกง +1 +1 +1 3 1.00 

20)  นักเรียนเปนคนมีความสุข +1 +1 +1 3 1.00 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับท่ี 2.3  

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  

ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย 
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา  

มีความรับผิดชอบเสียสละ และทุมเทเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี 
ในการปฏิบัติการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย  
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสม
กับผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 
 ใหบริการกับผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด บรรยากาศ
รมรื่นและปลอดภัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ 
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของ

โรงเรียนไดอยางเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1.00 

8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแก
ผูเรียน ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยเนนงานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาหารือกันและติดตามการดําเนินงาน
ภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

0 +1 +1 2 0.66 

12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

IOC รวม 
1 2 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต 

13 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชน 

และหนวยงานอ่ืน 

+1 +1 +1 3 1.00 

14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ 

“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

+1 +1 +1 3 1.00 

15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

ขยัน และประหยัดอดออม 

+1 +1 +1 3 1.00 

16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข +1 +1 +1 3 1.00 

17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขัน

ทักษะวิชาการระดับโรงเรียน และระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา   

+1 0 +1 2 0.66 

18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา 

ศิลปะ ตามความสนใจและความถนัด 

+1 +1 +1 3 1.00 

19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ  

สรางรายไดระหวางเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม

ของโรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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 ภาคผนวก ง (2) 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.1  

ขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู  และศึกษานิเทศก 
ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (n=306) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการนิเทศ 

1.  การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน 

     และปฏิบัติได  

140 118 48 - - 

2.  ความชัดเจนในการสื่อสารและการ      

     ประสานงานกับโรงเรียน 

131 124 49 2 - 

3.  การใชเทคนิค วิธีการนิเทศแนะนําโรงเรียน 

     ของศึกษานิเทศก 

135 119 50 2 - 

4.  ความสมํ่าเสมอในการไปนิเทศกํากับ  

    ติดตามและประเมินผล 

119 148 38 1 - 

5.  การสรุปและการรายงานผลการนิเทศ  116 147 40 3 - 

6.  การเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 

     ความกาวหนาของโรงเรียนตอสาธารณชน   

128 129 45 4 - 

รวม 771 783 270 12 - 

ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ 

7.  การนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจ และมี  

    ความพรอมเพ่ือขอรับการประเมินเปนโรงเรียน 

    ตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล 

121 148 34 3 - 

8.  ความโปรงใสในการประเมินและรับรอง 

    โรงเรียนตนแบบโรงเรียนดปีระจําตําบล 

107 148 46 5 - 

9.  การสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษา จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน 

112 141 50 3 - 

รวม 340 437 130 11 - 

ดานการสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน 

10.  การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตร 

      หรือกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ เพ่ือการหา 

      รายไดระหวางเรียน 

103 144 39 20 - 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
11.  ความเหมาะสมและความเปนประโยชน 
      ของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี 
      ประจําตําบล สรางผลงาน “1 โรงเรียน           
      1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 

160 95 40 11 - 

รวม 263 239 79 31 - 
ดานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน 
12.  การกําหนดเปาหมายและกลยุทธ 
      การดําเนินงานใหมีความครอบคลุมท่ัวถึง 
      ทุกภูมิภาค 

139 119 39 9 - 

13.  การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส 
      เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เชน การจัด  
      นิทรรศการแสดงผลงาน การประกวดแขงขัน         
      ของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

118 132 46 10 - 

14.  การจัดกิจกรรมใหบุคลากรของโรงเรียน   
      เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนา 
      โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด 

134 127 35 10 - 
 

15.  ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best  
      Practices) และ VTR  เผยแพร 
      กระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพ  
      ของโรงเรียนมีประโยชนคุมคา 

110 
  

126 60 10 - 
  

 501 504 180 39 - 
ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ 
16.  โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางท่ีดี 
      ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ      

100 161 43 2 - 

17.  ทักษะและประสบการณท่ีไดรับจากการ 
      มีสวนรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพ   
      โรงเรียนดีประจําตําบล 

113 155 38 - - 

18.  ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริม 
      งานอาชีพ เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียน 
      ทํามาหากิน 

107 158 40 1 - 

19.  โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
      เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของการเปน 
      โรงเรียนตนแบบ 

101 164 39 2 - 
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รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

20.  โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง  

      เปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

104 159 41 2 - 

รวม 525 797 201 7 - 

รวมท้ังสิ้น 2,400 2,760 860 100 - 

เฉลี่ย 120 138 43 5 - 

คิดเปนรอยละ 39.22 45.10 14.05 1.63 - 
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ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.2  
ขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน  

ตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล (40 คน) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X SD 
5 4 3 2 1 

กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน   
1.  โรงเรียนนําผลท่ีไดรับจากการนิเทศ       
    ไปพัฒนาการศึกษาจนเกิดความกาวหนา 

22 18 - - -   

2.  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัด 
    การเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ 

17 14 9 - -   

3.  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

19 14 7 - -   

4.  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับ 
    ผูปกครองและชุมชน เพ่ือการพัฒนา       
    ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

20 18 2 - -   

5.  ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจ 
    ในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน 

23 15 2 - -   

รวม 101 79 20 - -   
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย 
6.  บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ 21 15 4 - -   

7.  แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ  
    ประจําป มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช     
    ไดอยางเปนรูปธรรม 

17 13 10 - -   

8.  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 16 14 10 - -   

9.  วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
     เพียงพอและมีคุณภาพ 

16 12 12 - -   

10. อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม  
     พรอมใชงาน 

15 15 10 - -   

รวม 85 69 46 - -   
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ 
11.  กระบวนการบริหารของโรงเรียนมี 
      ประสิทธิภาพ 

21 15 4 - -   

12.  โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษา 
      ใหกับเยาวชน 

18 14 8 - -   
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รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 

X SD 
5 4 3 2 1 

13.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ 
      โรงเรียนมีคุณภาพ 

24 16 - - -   

14.  กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน 
       มีประสิทธิภาพ 

15 15 10 - -   

15.  กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย  
      12 ประการมีประสิทธิภาพ 

18 17 5 - -   

รวม 96 77 27 - -   
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน ดานผลผลิต 
16.  โรงเรียนมีการพัฒนาท่ีกาวหนา 
      จนเปนโรงเรียนคุณภาพ 

19 16 5 - -   

17.  โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ  
      ท่ีนําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน 

26 14 - - -   

18.  นักเรียนเปนคนดี 21 15 4 - -   

19.  นักเรียนเปนคนเกง 14 12 14 - -   

20.  นักเรียนเปนคนมีความสุข 18 18 4 - -   

รวม 98 75 27 - -   
รวมท้ังหมด 380 300 120 - -   

เฉลี่ย 19 15 6 - -   
รอยละ 47.50 37.50 15.00 - -   
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ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.3  
ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (n=100 คน)  

ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย 
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ   

เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 
39 48 13   

2 ครูมีความมุงม่ัน ศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดี 
ในการปฏิบัติการสอน 

49 38 13   

3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย  
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว 

46 49 5   

4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 
การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน 

30 48 15 7  

5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 
ใหบริการกับผูเรียน 

46 39 15   

6 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด บรรยากาศรมรื่น 
และปลอดภัย 

51 40 9   

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ 
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสม 
38 40 16 6  

8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน 
 ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

29 41 22 8  

9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยเนนงานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน 

40 31 18 11  

10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ไดอยางเหมาะสม 

45 32 23   

11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน 
และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

35 32 28 5  

12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ 

46 40 14   

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต 
13 โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานอ่ืน 23 48 29   
14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพท่ีเปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 

1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 
49 50 1   
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ท่ี รายการ 
       ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน  
และประหยัดอดออม 

39 42 19   

16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข 29 43 18 10  
17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาการ 

ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
18 35 34 13  

18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ  
ตามความสนใจและความถนัด 

41 39 20   

19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได 
ระหวางเรียน 

40 29 21 10  

20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน 
และมีความสุขกับการเรียน 

50 39 11   

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 
 

ภาคผนวก ง (3) 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 

ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 

     Reliability 
      ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
      R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
      Reliability Coefficients 
      N of Cases =    150.0                    N of Items = 32 
      Alpha =    .9701 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

NO001 150 1.00 5.00 3.9600 .68424 

NO002 150 2.00 5.00 3.9467 .68333 

NO003 150 2.00 5.00 3.8533 .67939 

NO004 150 2.00 5.00 3.7533 .69453 

NO005 150 1.00 5.00 4.0067 .72812 

NO006 150 1.00 5.00 3.8800 .76781 

NO007 150 1.00 5.00 4.4267 .68880 

NO008 150 1.00 5.00 3.9733 .86658 

NO009 150 1.00 5.00 4.0133 .88981 

NO010 150 2.00 5.00 4.2133 .66137 

NO011 150 1.00 5.00 3.1933 .88762 

NO012 150 2.00 5.00 4.0000 .69514 

NO013 150 1.00 5.00 3.9333 .69192 

NO014 150 1.00 5.00 3.9267 .73363 

NO015 150 1.00 5.00 3.8933 .76102 

NO016 150 1.00 5.00 3.9600 .68424 
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NO017 150 2.00 5.00 3.9467 .68333 

NO018 150 2.00 5.00 3.8533 .67939 

NO019 150 2.00 5.00 3.7533 .69453 

NO020 150 1.00 5.00 4.0067 .72812 

NO021 150 1.00 5.00 3.8800 .76781 

NO022 150 1.00 5.00 4.4267 .68880 

NO023 150 1.00 5.00 3.9733 .86658 

NO024 150 1.00 5.00 4.0133 .88981 

NO025 150 2.00 5.00 4.2133 .66137 

NO026 150 1.00 5.00 3.1933 .88762 

NO027 150 2.00 5.00 4.0000 .69514 

NO028 150 1.00 5.00 3.9333 .69192 

NO029 150 1.00 5.00 3.9267 .73363 

NO030 150 1.00 5.00 3.8933 .76102 

NO031 150 1.00 5.00 3.9267 .73363 

NO032 150 1.00 5.00 3.8933 .76102 

TOTAL 150 2.44 5.00 3.9302 .53680 

Valid N (listwise) 150         
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2.1 
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 

ท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดปีระจําตําบล 

       Reliability 
         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
         R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
         Reliability Coefficients 
         N of Cases =    100.0                    N of Items = 20 
         Alpha =    .9952 
         Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

S1 100 3.00 5.00 4.3100 .72048 

S2 100 2.00 5.00 4.2600 .74698 

S3 100 2.00 5.00 4.2600 .76038 

S4 100 2.00 5.00 4.2500 .70173 

S5 100 2.00 5.00 4.2300 .70861 

S6 100 2.00 5.00 4.2500 .74366 

S7 100 2.00 5.00 4.2700 .69420 

S8 100 2.00 5.00 4.1600 .74833 

S9 100 2.00 5.00 4.1900 .73437 

S10 100 2.00 5.00 4.0900 .84202 

S11 100 2.00 5.00 4.3100 .84918 

S12 100 2.00 5.00 4.2600 .79924 

S13 100 2.00 5.00 4.1800 .79620 

S14 100 2.00 5.00 4.2700 .77662 

S15 100 2.00 5.00 4.1000 .82266 

S16 100 2.00 5.00 4.1700 .69711 

S17 100 3.00 5.00 4.2500 .65713 

S18 100 3.00 5.00 4.2200 .66027 

S19 100 2.00 5.00 4.1800 .68726 

S20 100 2.00 5.00 4.1900 .69187 

TOTAL 100 2.15 5.00 4.2200 .71248 

Valid N (listwise) 100         
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2.2 
ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน 

ตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล 

        Reliability    
         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
         R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
         Reliability Coefficients 
         N of Cases =     20.0                    N of Items = 20 
         Alpha =    .9913 
          Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

T1 20 4.00 5.00 4.5500 .51042 

T2 20 3.00 5.00 4.2500 .78640 

T3 20 3.00 5.00 4.3500 .74516 

T4 20 3.00 5.00 4.4500 .60481 

T5 20 3.00 5.00 4.5000 .60698 

T6 20 3.00 5.00 4.4500 .68633 

T7 20 3.00 5.00 4.2000 .83351 

T8 20 3.00 5.00 4.1500 .81273 

T9 20 3.00 5.00 4.1000 .85224 

T10 20 3.00 5.00 4.1500 .81273 

T11 20 3.00 5.00 4.4500 .68633 

T12 20 3.00 5.00 4.2500 .78640 

T13 20 4.00 5.00 4.6000 .50262 

T14 20 3.00 5.00 4.1500 .81273 

T15 20 3.00 5.00 4.3000 .73270 

T16 20 3.00 5.00 4.4000 .68056 

T17 20 4.00 5.00 4.6500 .48936 

T18 20 3.00 5.00 4.4000 .68056 

T19 20 3.00 5.00 4.0000 .85840 

T20 20 3.00 5.00 4.3500 .67082 

TOTAL 20 3.15 5.00 4.3350 .66374 

Valid N (listwise) 20         
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2.3 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
            Reliability    
           ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
           R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
           Reliability Coefficients 
           N of Cases =     40.0                    N of Items = 20 
           Alpha =    .9915            

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

U1 40 3.00 5.00 4.2750 .67889 

U2 40 3.00 5.00 4.3750 .70484 

U3 40 3.00 5.00 4.4000 .59052 

U4 40 2.00 5.00 4.0000 .87706 

U5 40 3.00 5.00 4.3000 .72324 

U6 40 3.00 5.00 4.4000 .67178 

U7 40 2.00 5.00 4.1500 .86380 

U8 40 2.00 5.00 3.9250 .91672 

U9 40 2.00 5.00 4.0250 .99968 

U10 40 3.00 5.00 4.2250 .80024 

U11 40 2.00 5.00 3.9750 .91952 

U12 40 3.00 5.00 4.3000 .72324 

U13 40 3.00 5.00 3.9250 .72986 

U14 40 4.00 5.00 4.5000 .50637 

U15 40 3.00 5.00 4.1750 .74722 

U16 40 2.00 5.00 3.9250 .94428 

U17 40 2.00 5.00 3.5750 .93060 

U18 40 3.00 5.00 4.2000 .75786 

U19 40 2.00 5.00 4.0000 1.01274 

U20 40 3.00 5.00 4.4000 .67178 

TOTAL 40 2.65 5.00 4.1525 .74257 

Valid N 
(listwise) 

40         
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ สถานท่ีจัดสนทนากลุม วันดําเนินการ 

ผูวิจัย และผูชวยนักวิจัย 

ท่ี 

โรงเรียน 

กลุมเปาหมาย

สัมภาษณ 

สถานท่ี 

จัดสนทนากลุม 
วันดําเนินการ 

 ผูวิจัย        

และผูชวยนักวิจัย 

1 บานคลองแงะ  

(ชาติบุณยวิทยาคาร) 

มิตรภาพท่ี 230  

สพป.สงขลา เขต 3 

สพป. สงขลา  

เขต1 

28 พฤษภาคม -                           

2 มิถุนายน 2560 

นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา 

นางสาวจรินทร โฮสกุล    

นายวิลาศ  ชูชวย 

2 บานเกาะเตา 

สพป.สุราษฎรธานี 

เขต 1 

สพป.

นครศรีธรรมราช  

เขต 2 

4 -9 มิถุนายน                  

2560 

นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา 

นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชื้อ  

นางดาวนอย  ญาณสูต  

3 ชุมชนหนองเม็ก 

สพป.ขอนแกน 

เขต 3 

สพม. เขต 25  

(ขอนแกน) 

4 -9 มิถุนายน                 

2560 

นางสาวนิตยา อินทรพรหมมา   

นางสุชีรา สาฆอง             

นางธัญชมณ  บุญประกอบ               
4 พยุหะศึกษาคาร 

สพป.นครสวรรค 

เขต 1 

สพป.อุทัยธานี  

เขต 2 

11-16 มิถุนายน    

2560 

นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา        

นายวิเชียร  จันทร 

นายมารุต  แกวกอง 

5 วัดหนองยาง 

สพป.อางทอง 

สพป.อางทอง 

 

11-16 มิถุนายน  

2560 

นางปรานอม  ประทีปทวี         

นายโสรส  ม่ันด ี              

นายปรีชา  แสงไข                      
6 บานกุดเวียน 

สพป.สระแกว เขต 2 

สพป.สระแกว 

เขต  1 

18 – 23 

มิถุนายน 2560 

นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย                   

นางบุญตา  ศรีวรบูลย                        

นายธนพล  แสนยานุภาพ 

7 มิตรภาพวิทยา 

สพม. เขต 31  

(นครราชสีมา) 

สพป.บุรีรัมย  

เขต 1 

18 – 23 

มิถุนายน 2560 

นางสาวประยงคศรี  พูลทรัพย    

นายอดุลย  สุชิรัมย                   

นายบัณฑิต  ชนะชัย   

8 บานหนองปลามัน 

สพป.เชียงใหม  

เขต 2 

สพป.เชียงใหม  

เขต 2 

18 – 23 

มิถุนายน 2560 

นางปภาวรินท เรืองประจวบกุล            

นายกันตวิชญ   มะโนคํา         

นางสาวชิชญาส  คุณาธรร        
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ท่ี 

โรงเรียน 

กลุมเปาหมาย

สัมภาษณ 

สถานท่ี 

จัดสนทนากลุม 
วันดําเนินการ 

ผูวิจัย 

และผูชวยนักวิจัย 

9 บานพุทธรักษา 

สพป.สกลนคร  

เขต 3 

สพป. นครพนม 

เขต 1 

25-30 มิถุนายน  

2560 

นายบุญไทย  แสนอุบล       

นายเมธี   มูลธ ิ   

นางสาวอิศราภรณ  ชูมาศ   

10 วัดชุกพ้ี  

สพป.กาญจนบุรี  

เขต 1 

สพป.กาญจนบุรี  

เขต 1 

25-30 มิถุนายน  

2560 

นายวินัย ธรรมเก้ือกูล                           

วาท่ี ร.ต.วิบูลย  ชมละมาย                           

นางณฐมน คุนิรัตน 
   

 

รายช่ือโรงเรียนกลุมเปาหมายการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview )  

และผูใหสัมภาษณ  ลําดับตามภูมิภาค 

ภูมิภาค โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี ป/รุน ผูบริหารสถานศึกษา 

ภาคเหนือ 

 

1. พยุหะศึกษาคาร 

 

สพป.นครสวรรค  

เขต 1 

2553  สค นามสมมติ 

 

2. บานหนองปลามัน สพป.เชียงใหม เขต 2 2557  สก  นามสมมติ 

ภาคตะวันออก 3. บานกุดเกวียน สพป.สระแกว เขต 2 2554  วส นามสมมติ 

ภาคใต 4. บานคลองแงะ 

   (ชาติบุณยวิทยาคาร) 

   มิตรภาพท่ี 230 

สพป.สงขลา เขต 3 2555  ธอ นามสมมติ 

5. บานเกาะเตา สพป.สุราษฎรธานี  

เขต 1 

2556  วท นามสมมติ  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  

6. ชุมชนหนองเม็ก สพป.ขอนแกน เขต 3 2554  บส นามสมมติ 

7. บานพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 3 2558  สภ นามสมมติ 

8. มิตรภาพวิทยา สพม.31 (นครราชสีมา) 2559   ภส นามสมมติ 

ภาคกลาง 9. วัดซุกพ้ี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2558  ปจ นามสมมติ 

10. วัดหนองยาง สพป.อางทอง 2560  ณต นามสมมติ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลงานวิจัย 

บรรยากาศการสนทนากลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนทนากลุมผูบริหารภาคเหนือตอนลาง 

ณ  สพป.อุทัยธานี เขต 2 

การสนทนากลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ  สพป.นครพนม เขต 1 

 

สนทนากลุมศึกษานิเทศก 
ณ โรงแรม อะเดรียตคิ พาเลซ กรงุเทพฯ 

สนทนากลุมครูภาคใตตอนลาง 
ณ  สพป. สงขลา เขต 1 
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 บรรยากาศการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหนาเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

สัมภาษณ นายบุญถ่ิน  พูลเกษม 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค เขต 1 

สัมภาษณ นายชินวรณ  บุณยเกียรต ิ

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

สัมภาษณครูโรงเรียนบานคลองแงะ ฯ 
สพป. สงขลา เขต 3 

สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนบานกุดเกวียน 
สพป. สระแกว เขต 2 

สัมภาษณชุมชนของโรงเรยีนชุมชนหนองเม็ก 
สพป. ขอนแกน เขต 3 

สัมภาษณนักเรียนโรงเรียนบานเกาะเตา   
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 



334 
 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระบบออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 นักเรียนโรงเรียนบานหนองปลามัน 
                                                                  สพป. เชียงใหม เขต 3 

 

นักเรียนโรงเรียนบานเกาะเตา 
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 
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บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ชุมชน โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพท่ี 230 

สพป. สงขลา เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศทางกายภาพ 

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 

สพป. นครสวรรค เขต 1 

ชุมชนรวมใจ ใหบริการนักเรียน สะอาด รมรื่น 
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ภาพหนาเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

แสดงการเผยแพรผลงานสื่อ VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรู                   

ดานการสงเสริมอาชีพ 
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เอกสารเผยแพรความรู 

ในการพัฒนางานนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล 
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ภาคผนวก  ช    
 

 

 

 

 

 

1  โรงเรียน 

   1  อาชีพ 

1  ผลติภณัฑ์ 

 

โรงเรียนนาอยู 

ครูด ี

  นักเรียนมีคุณภาพ 

  ชุมชนรวมใจ 

ใชประโยชนรวมกัน 

 
 

มาตรฐาน 

ดานปจจัย 

มาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

มาตรฐาน 

ดานผลผลิต 

ภาพความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล  โดยใช  8S’s Supervisory Model 
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                                                 ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา 

ตําแหนง         ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

สถานท่ีทํางาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา  

         การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิชาเอกภาษาไทย  วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป  

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   สาขาการสอนภาษาไทย   

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 

       Doctor of Public Administration (D.P.A.)   รัฐประศาสนศาสตร   

               University of North Philippines 

 ประวัติการรับราชการ             

             พ.ศ. 2525    บรรจุเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3   

                                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

          พ.ศ. 2531    อาจารย 3  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุรี 

             พ.ศ. 2535    ศึกษานิเทศก 7  หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ              

          พ.ศ. 2546    ศึกษานิเทศก 8  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1                         

                                    ชวยปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา     

                           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการโรงเรียนในฝน) 

          พ.ศ. 2556    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

                                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

          พ.ศ. 2558    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

                           ชวยปฏิบัติราชการศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

                           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล)       

             พ.ศ. 2560    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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