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การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model ฉบับนี้
สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดีจากคณะศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิ
นอกราชการ ที่ใหคําแนะนําปรึกษาและขอคิดสําคัญ ซึ่งเปนแบบฉบับที่ดีของการพัฒนางานนิเทศและ
งานวิจัยทางการศึกษา ชวยใหการวิจัยเรื่องนี้ดําเนินมาอยางถูกตองตามหลักการ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ บุณยเกียรติ และ
ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช) และพระครูปลัด สุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฑฺโฒ) ที่กรุณา
ใหคําสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและแนวนโยบายในการดูแลชวยเหลือ
โรงเรียนใหสืบสานงานอยางตอเนื่อง อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอขอบคุณผูเปนกําลังสําคัญที่ชวยใหงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดอยางดีคือผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบล ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียนของโรงเรียนกลุมเปาหมาย ซึ่งเปน
ผูใหขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนประโยชนยิ่ง ขอมูลที่ไดรับจากทุกฝายลวนมีคุณคาตอการพัฒนา
การศึกษาเปนอยางมาก ขอบคุณคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลที่เปน
ผูชวยนักวิจัย และขอบคุณขาราชการบํานาญ พี่ เพื่อน นอง ผูรวมงานที่เปนกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุน
ใหการทําวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยเรื่องนี้ เป นผลพวงจากการดําเนิน งานพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบลที่ปรากฏเปนรูปธรรม ผูวิจัยขอมอบสวนดีงามที่ไดปฏิบัตินี้ อุทิศเปนบุญกุศลใหกับ
บิดามารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ รวมทั้งมอบเปนพลังใหกับบุคลากรของโรงเรียนและของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จและกาวหนาตอไป
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บทคัดยอ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ที่ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลที่เกิดจากการพัฒนางาน
โดยใช 8S’s Supervisory Model 2) ศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนิน งาน
โรงเรียนดีประจําตําบล 3) ศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบ
ความสําเร็จ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลของผูบริหารสถานศึกษา
ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในปงบประมาณ 2560 โดยมีพื้นที่
ในการวิจัยครอบคลุม 5 ภูมิภาค ไดแก พื้นที่ภาคเหนือ 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
รวมกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 19,953 คน วิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงสถิติและเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางาน
โดยใช 8S’s Supervisory Model มาตรฐานดานปจจัย ไดแก บุคลากรมีคุณภาพ และ อาคารสถานที่
เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน มาตรฐานดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานดานผลผลิต ไดแก โรงเรียนทํามาหากิน และโรงเรียนคุณภาพ
2. ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล มาตรฐาน
ดานปจจัย ไดแก บุคลากรมีคุณภาพ และวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูเพียงพอมีคุณภาพ
มาตรฐานดานกระบวนการ ไดแกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการสรางโอกาสทาง
การศึกษา มาตรฐานดานผลผลิตไดแก นักเรียนเปนคนเกง ขอเสนอแนะไดแก ผูบริหารตองสราง
ความเชื่ อมั่ นศรั ทธาให เกิ ดขึ้นกับบุคลากรในโรงเรี ยนและบุคคลภายนอก และมุ งพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนการสอนของครูอยางจริงจังและตอเนื่อง
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3. วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
ผูบริหารตองมีความมุงมั่นตั้งใจ สรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหเกิดกับครูและผูปกครอง ใชหลัก
การบริหารแบบมีสว นรวม ทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตร บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สรางโอกาส
ทางการศึกษา และใชกระบวนการนิเทศภายใน
ครูใชวิธีสอนใหเด็กเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดการเรียนรูใชสื่อ ICT สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน มีการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และมีสุนทรียภาพ
ศึกษานิเทศก ใชวิธีการนิเทศเปนคณะในลักษณะการสรางเครือขายการนิเทศ ใชรูปแบบหรือ
เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย นิเทศหลายชองทาง จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกยองเชิดชูเกียรติ
สรางขวัญกําลังใจ และสรางความภูมิใจรวมกัน
ผูแทนชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ สรางอาคารเรียน โดยสนับสนุน
งบประมาณสวนตัวและระดมทุนจากภายนอก เปนผูชวยสอนงานอาชีพ และเปนเครือขายดูแลความ
ประพฤตินักเรียน
นักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทําใหโรงเรียนสะอาด ตั้งใจเรียนใหมี
ความรู สอบไดคะแนนดี เพื่อใหโรงเรียนมีชื่อเสียง รวมประชาสัมพันธโรงเรียน และหารายไดเขาโรงเรียน
4. ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานปจจัย ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการ
นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานกระบวนการนิเทศ ความพึงพอใจ
ของผูแทนชุมชนที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ดีประจําตําบล รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
5. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนควรพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรูที่เปน Active Learning
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง 15 ตัวชี้วัด และสรางอัตลักษณโรงเรียนดีประจําตําบลใหโดดเดน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูมีทักษะการบริหารจัดการ และ
การสอนดานอาชีพ นิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพัฒนา
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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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
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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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1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาคนใหมีชีวิตที่สมบูรณ การสงเสริมใหประชาชน
ของประเทศไดรับการศึกษาจึงถือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่คุมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22, 24 และ 26 ไดกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งดานการจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกวิชา สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ตลอดจนประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปกับกระบวน
การเรี ย นการสอน ตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ และรู ป แบบการศึ กษา และในหมวดที่ 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 กําหนดวา ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึ กษา ในการแสวงหาความรู ดว ยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํ า นั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15, 37 - 38)
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษย
ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
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โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญในการพัฒนาผูเรียน 5 ดาน ไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ซึ่งครูผูสอนตองปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนไววาผูเรียนจะตองมี
ความรูความเขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค ใชกระบวนการกลุมในการ
ทํางาน เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร ใชกระบวนการเทคโนโลยี
และระดับของเทคโนโลยี เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ
และมีวิธีการหางานทําที่สอดคลองกับความรูความถนัดและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 :
4 - 7, 206 - 209)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเกิดผลตามหลักสูตร แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเปน
ความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโรงเรียน
ในทองถิ่นชนบท ซึ่งนักเรียนสวนใหญไมสามารถเขาถึงโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดกําหนดหลักการในการพัฒนาการศึกษา
ไวทั้งดาน“คุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวม” พรอมทั้งกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา
และเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวน 4 ประการหลัก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 :
13 -22) ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเอง
และแสวงหาความรู อย า งต อเนื่ อ งตลอดชีวิต มี ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเ คราะห
แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก
และความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกายสุขภาพใจ
ที่สมบูรณ หางไกลยาเสพติด เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน มีสมรรถนะ
ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา
มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. พั ฒ นาคุ ณภาพสถานศึ กษาและแหลงเรีย นรูยุคใหม โดยพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับ
การศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ
ทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได มีการนําระบบบริหาร
จัดการแนวใหมมาใชควบคูกับการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งรัฐบาลไดเนนใหคนไทยไดเรียนรูอยางมี
คุณภาพ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาส
การศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึง และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร
การศึกษา จึงกําหนดนโยบายใหมีโครงการ“โรงเรียนดีประจําตําบล” ขึ้นในปงบประมาณ 2553 เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นชนบทใหมีความพรอม สามารถใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ
มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว โรงเรียนและชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมอันเปนประโยชนเพื่อการบริการ และเชื่อมความสัมพันธซึ่งกันและกันไดอยางตอเนื่องและมี
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
ระยะที่
1

ปงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2

3

รวม

จํานวนโรงเรียน
182
876
867
836
999
1,000
999
775
6,534

ที่มา : ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ข : 4
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การพัฒนาโรงเรียนในชวงแรก ปงบประมาณ 2553 – 2554 มีการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
ตามเปาหมายโดยใชยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7 ภายใน 1 ป โดย 4 เดือนแรก และ 4 เดือนที่ 2
เปนเปาหมายการพัฒนาดานโรงเรียนรวม 14 ประการ และ 4 เดือนสุดทาย เปนเปาหมายการพัฒนา
ดานนักเรียน 7 ประการ ตอมาในชวงที่สอง ปงบประมาณ 2555 – 2557 ใชยุทธศาสตรการพัฒนา
7 - 7 - 7 - 7 โดยเปนเปาหมายดานปจจัย ดานกระบวนการ (วิชาการ) ดานกระบวนการ (คุณธรรม)
และดานผลผลิต ดานละ 7 ประการ และในชวงที่สาม ปงบประมาณ 2558 – 2560 ใชยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ไดหลอมรวมมาจาก 2 ชวงแรก กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 - 5 โดยจัดเปน
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผลผลิต
มีตัวชี้วัดมาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด
การดําเนินโครงการในระยะแรก ไดรับความรวมมือในการตรวจตราดูแลจากหนวยงานภายนอก
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดสุมตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล รุนที่ 1
และรุนที่ 2 (ที่ไดรับงบประมาณป 2553 และ 2554 ตามลําดับ) จํานวน 40 โรงเรียน พบวาโรงเรียน
รอยละ 87.50 ยังไมสามารถพัฒนางานอาชีพที่สามารถสรางรายไดระหวางเรียนอยางตอเนื่องไดตาม
เปาหมายของโรงเรียนทํามาหากิน (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2556 : 2 - 3) และใหขอเสนอแนะ
ดานการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลใหบรรลุผลตามเปาหมายหลักของโครงการไวดังนี้
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนงานอาชีพของโรงเรียน มีศักยภาพ
ความพรอมในการพัฒนาใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน มีโอกาสศึกษาดูงานในองคกรธุรกิจหรือโรงเรียน
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนางานอาชีพ เพื่อใหเกิดแนวคิดในการพัฒนางานอาชีพตาง ๆ
และสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน
2. ควรมอบหมายใหหนวยงานสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรพัฒนาองคกรใหเปนศูนยรวมองคความรู นวัตกรรม และผูทรงคุณวุฒิที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
ครูผูสอนไดเปนอยางดี รวมทั้งควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) ระหวางกลุมเครือขายโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลในดานการนิเทศและประเมินเพื่อยกระดับขึ้นเปน
โรงเรียนตนแบบ ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวบรวมผลการประเมิน
โรงเรียนตนแบบในปที่ผานมาตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปงบประมาณ 2558 พบวามีโรงเรียนดีประจําตําบล
ที่ผานการประเมินคุณภาพเปนโรงเรียนตนแบบ รอยละ 59.94 ของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : ออนไลน) และ
จากขอมูลความคิดเห็นของศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
ในแตละภาค เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประจําตําบลในระยะที่ผานมา พบเรื่องที่ตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรองในดานสภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ที่ขาดโอกาสในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ดานการสงเสริมงานอาชีพ บุคลากรของโรงเรียนยังตองการการเติมเต็มเรื่องทักษะและประสบการณ
ดานการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ดานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ทําการนิเทศได
ไมทั่วถึง และมีขอจํากัดในการประเมินโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล ทําใหมีจํานวนโรงเรียน
ตนแบบนอยกวาเปาหมายที่กําหนด แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลไมชัดเจน เขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะจากสวนกลางใหเกิดการสรางและพัฒนา
ผลงาน (บุญญลักษณ พิมพา, 2558 : 3)
นอกจากนี้ ขอมูลจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนดีประจําตําบลดานแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนพบวา โรงเรียนควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งตัวแทนจากชุมชน วัด
และองคกรตาง ๆ สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนและปรับวิสัยทัศนของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
เปาหมายของโครงการ และควรจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริงโดยมีชุมชนเปนฐาน จัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู โดยสงเสริมการมีสวนรวมดานทุนทรัพยและการดูแล
รักษา ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน ฝกลักษณะนิสัยผูเรียนในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ
ความมีวินัย ความสุภาพ การตรงตอเวลา และการสรางคุณธรรมพื้นฐาน (ธิติพันธุ อวนศรี, 2556 : 92)
ดานการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย ขอบขายงาน และผูรับผิดชอบใหชัดเจน
โดยมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง มีการสรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด สวนดานการเรียนรูควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ ใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบกับการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน รวมทั้งเปดโอกาส
ใหคณะครู นักเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนไดตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดี (ฐานิตย เนคมานุรักษ, 2557 : 72 - 73)
จากนโยบายและความสําคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล และปญหาความ
ตองการจําเปน ทั้งดานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
ตนแบบยังมีจํานวนนอย และขอมูลความคิดเห็นในการดําเนินงานของศึกษานิเทศกเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจาก
ผลการวิจั ย ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นความตองการจําเปนที่ตองมีการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลอยางเรงดวน ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558 - 2560 ผูวิจัยซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดเรงขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดประสิทธิผล โดยใชรูปแบบการพัฒนางานที่มีกระบวนการดําเนินงาน
8 ขั้นตอน ใชชื่อวา “8S’s Supervisory Model” ที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการได จากการดําเนินงานตามรูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
โรงเรียน ระยะที่ 3 อันเปนระยะสุดทายของโครงการ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” ขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางานโดยใช
“8S’s Supervisory Model”
2. เพื่อศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
3. เพื่อศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา
ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
คําถามในการวิจัย
1. สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลที่เกิดจากการพัฒนางาน โดยใช “8S’s
Supervisory Model” เปนอยางไร
2. การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลมีปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะอยางไร
3. วิธีการใดที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
4. ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลเพียงใด
ความสําคัญของการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช“8S’s Supervisory Model”
ทําใหไดขอมูลความรูที่เปนประโยชน ดังนี้
1. งานวิจัยเรื่องนี้มีเปาหมายและกระบวนการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคลองกับยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
รวมทั้งสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งทําใหเห็นถึงรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง และสรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในอาชีพและวัฒนธรรมไทย
2. ผลการวิจัยทําใหเห็นภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลซึ่งสะทอน
ถึงความเปนโรงเรียนชนบทที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมงานดานอาชีพ
ชวยใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน และเห็นชองทางการประกอบอาชีพทั้งในปจจุบันและอนาคต
ซึ่งจะสามารถสงผลถึงการเปนโรงเรียนทํามาหากินไดตามเปาประสงคของโครงการ
3. โรงเรีย นในสั งกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ไมไดอยูในโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนสังกัดอื่น สามารถนําแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนดีประจําตําบล ไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมี
ทักษะทางสังคมสูงขึ้น ลดปญหาวิกฤตทางสังคมใหนอยลง เปนคนมีคุณภาพ และสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไทยและสังคมอื่นไดเปนอยางดี
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4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การพัฒนาสังคม และการสงเสริมเศรษฐกิจ
มีเครือขายสถานศึกษาที่ชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูดานการ
สงเสริมอาชีพที่มีประสิทธิภาพ หนวยงานดังกลาวสามารถนําแนวคิดจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนางานในสวนที่เกี่ยวของ
นิยามศัพทเฉพาะ
โรงเรียนดีประจําตําบล หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของแตละตําบลใหเขาโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล จํานวน 6,534 โรงเรียน มีกําหนดการพัฒนาตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2560 โดยแบง
การพัฒนาเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เริ่มตนพัฒนา (ปงบประมาณ 2553 - 2554) ระยะที่ 2 พัฒนา
สรางสรรค สานตอแนวคิด (ปงบประมาณ 2555 - 2557) และระยะที่ 3 สูความสําเร็จและยั่งยืน
(ปงบประมาณ 2558 - 2560)
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานอยางมีแผน
และตอเนื่อง ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในโรงเรียนดีประจําตําบล
สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล หมายถึง ผลการดําเนินงานที่ประสบความ
สําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะ
ที่ 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ปงบประมาณ 2558 - 2560
มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล หมายถึง มาตรฐานในการพัฒนาและ
ประเมินการดําเนินงานของโรงเรียน 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
ประกอบดวยตัวชี้วัดดานละ 5 ตัวชี้วัด รวม 15 ตัวชี้วัด
8S’s Supervisory Model หมายถึง รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหาร
จัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ที่ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 8 ขั้นตอน ไดแก
Scan : ตรวจสภาพปจจุบันและปญหา
Standards : ศึกษาขอมูลมาตรฐาน
Set Strategies : กําหนดกลยุทธการทํางาน
Start to Implement : ปฏิบัตติ ามกระบวนการที่วางไว
Support : สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
Summarize : สรุปรวมผลงานที่ทําได
Share and Admiring : แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ
Sustainable Development : พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน
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รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานที่มีการจัดระบบ
และกระบวนการ ใหการนิเทศมีความกาวหนาและเกิดประสิทธิผล
การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล หมายถึง การดําเนินงานใหเกิดการวางแผน
จัดระเบียบ ควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผล ทําใหการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมาย
ประโยชนที่ไดรับ
ผลการวิจัยทําใหทราบขอมูลที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษา ดังตอไปนี้
ดานผลผลิต (output)
1. ทําใหทราบถึงสภาพความสําเร็จ สภาพปญหา และขอจํากัดในการดําเนินงานของโรงเรียนดี
ประจําตําบล ทางดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต
2. ทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาในโรงเรียนทั่วไป
3. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และ
นักเรียน ในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมา
4. ไดขอเสนอแนะในการปฏิบัติ การแกไขปญหาและการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
ดานผลลัพธ (outcome)
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อเชื่อมโยงไปสูการออกแบบการจัดการศึกษา
ใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปจจุบันและในอนาคต
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรูปแบบการพัฒนางานที่เปนระบบสําหรับใชเปนแนวทาง
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนดีประจําตําบล และเครือขายการมีสวนรวมในชุมชน ไดขอมูลที่เปนประโยชนใน
การแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน และวางแผนพัฒนางานของโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาและ
ยั่งยืนตอไป
ดานผลกระทบ (impact)
8. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนดีประจําตําบลจะไดรับ
การปลูกฝงดานคุณธรรม การสรางคานิยมทางดานการสรางงาน สรางอาชีพ เพื่อมุงสูการประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได ควบคูกับการแสวงหาความรูในอนาคต
9. นักเรียนสวนใหญที่ผานการศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบล เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะมีทิศทางในการกาวเขาสูตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ควบคูกับการศึกษาดานอาชีพ
มากกวาการศึกษาตอระดับสูง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลโดยใช 8S’s Supervisory Model”
มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
1.1 หลักการในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
1.2 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายของรัฐบาลป 2553-2560
1.3 การจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย
2. แนวคิด หลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
2.1 การนิเทศการศึกษากับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย
2.3 การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
2.4 การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
3. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
3.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
3.3 แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
3.5 นโยบายรัฐบาล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
1. หลักการในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการพัฒนา โดยใชหลักการตามแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ ดังนี้ (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559ก : 9 - 11)
1.1 การดําเนินงานตามวัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด
คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูประสิทธิภาพ
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ของการทํางาน การมีรายได และการพึ่งตนเองในที่สุด โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มีวัตถุประสงค
ของการดําเนินโครงการที่มุงเนนใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
1.1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นชนบทใหเปน “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพรอมและ
ความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการการศึกษาแก
นักเรียนอยางมีคุณภาพ เปนศูนยพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนตางๆที่อยูใกลเคียงและมีกิจกรรมบริการชุมชน
1.1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับนักเรียนในทองถิ่นชนบท
1.1.3 เพื่อสงเสริมความรวมมือ และการมีสวนรวมจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นําไปสูความเขมแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอํานาจ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตลอด
โครงการไวเปน 3 ระยะ สําหรับการดําเนินงานระยะที่ 3 ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สนองตอนโยบายดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2559 รวม 3 ขอ ไดแก ขอ 2) การเรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาให
ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาส มีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหมควบคู
กันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูงและ
โลกของการทํางาน ขอ 3) การเรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประสานสัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดวยมาตรฐานและ
การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู และขอ 11) การ
ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดคุณภาพเพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาส
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558ก : 2 - 3) และจาก
ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธการเพิ่มโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ขอ 1.1 - 1.2 ไดมุงเนนให
1) สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความตองการจําเปนของผูเรียน ชุมชนและบริบทของพื้นที่ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่ และมุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล และ 2) สงเสริมและ
สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อเปนการ
สงเสริมการมีงานทําและเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 5 - 6)
นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนการดําเนินงานสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานอาชีพไวใน
ขอ 4) คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา เพื่อใหนักเรียนมีอาชีพ (Career) ในแตละชวงชั้น
กลาวคือ นักเรียนชั้น ป.1 - 3 ควรไดรูจักกับอาชีพตาง ๆ ชั้น ป.4 - 6 เนนการสรางนิสัยการทํางาน
ที่พึงประสงค ชั้น ม.1 - 3 จัดการศึกษาใหนักเรียนคนหาอาชีพตามความตองการของตนเองและมีโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูภาพของงานและการฝกทักษะอาชีพเบื้องตน ชั้น ม.4 - 6 นักเรียนควรไดเรียนรูเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาคตอยางมีความหมายและไดรับการฝกประสบการณทางอาชีพ โดยกําหนดใหมีหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา (สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : ออนไลน) พรอมทั้ง
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สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการสรางความรู อันจะเปนการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับคนไทยทุกคน
1.2 ภาพความสําเร็จของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรว มกัน

โรงเรียนนาอยู

ครูดี

กายภาพ
 วัฒนธรรม
องคกร


 ผูบริหาร
นําการ
เปลี่ยนแปลง
 ครูเพียงพอ
 สอนดี
 สอนจริง

 โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย (Clean /

Green /Safe) และมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองปฏิบัติการ สื่อ วัสดุอุปกรณ
เพียงพอ และมีระบบการใชอยางคุมคา
 มีวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพและ
มิตรภาพที่สงผลตอการทํางาน การเรียนรู
และการอยูรวมกันอยางมีความสุข
 ผูบริหารยึดหลักประสานพลัง สรรคสราง
ศรัทธา มุงพัฒนาวิชาการ
 ครู มีจํานวนเพียงพอและสอนตรงวิชาเอก
ตองหาความรู สรางความรู และพัฒนาความรู
รักและเอาใจใสตอนักเรียน มีเวลาปฏิบตั ิภารกิจ
ในการจัดการเรียนรูอยางเต็มที่

นักเรียนมีคุณภาพ

 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุมสาระ

ชุมชนรวมใจ

 MOU
 รวมพัฒนา
 รวมภาคภูมิใจ

 มีการจัดทําขอตกลงรวมกันกับชุมชน

 ศูนยการเรียนรู
ของชุมชน
 บริการชุมชน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

 ชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา

ใชประโยชนรว มกัน

การเรียนรูหลักเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ
 ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทุกขอ
เนนใหนักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจมใส ยิ้ม ไหว
ทักทายกัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายตางๆ
 โรงเรียน ชุมชน รวมพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ
ของตําบล
 โรงเรียนเปนความภาคภูมิใจของสังคม

 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 โรงเรียนที่มีความพรอมดานกายภาพสะอาด รมรื่น
และปลอดภัย เปนโรงเรียนทํามาหากิน ที่เนนการพัฒนาพื้นฐานดานอาชีพและการมีรายไดระหวางเรียน
เปนโรงเรียนของชุมชน ที่มีความรวมมือกับทองถิ่น เปนศูนยกลางการเรียนรู ใหบริการแกชุมชนและ
โรงเรียนอื่น ๆ
1.3.2 โรงเรียนมีสัมฤทธิผลเปนที่ยอมรับ หมายถึง เปนโรงเรียนที่ผูปกครองหรือชุมชน
ใหการยอมรั บ เปน โรงเรีย นที่ มีผลงานไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลงศึกษาดูงานของ
หนวยงานอื่น เปนโรงเรียนไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
1.3.3 นักเรียนเปนคนดี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
1.3.4 นักเรียนเปนคนเกง หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง
ไม ต่ํ า กว า ค า เฉลี่ ย ของประเทศใน 5 กลุ ม สาระหลั ก ได แ ก ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางดาน
อาชีพ หรือมีรายไดระหวางเรียน และทักษะการใชคอมพิวเตอร
1.3.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข หมายถึง นักเรียนมีความเปนเลิศ เชน ดานดนตรี
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี นักเรียนมีสุขภาวะสมรรถภาพทางกายที่ดี ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
1.4 กิจกรรมสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน
1.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเขมขน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปน เปนทักษะพื้นฐาน
ของนักเรียนทุกคน การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงและเนนการคิดวิเคราะหดวยการเรียนแบบโครงงาน
(Project-Based Learning) หรือการเรียนโดยการแกปญหา (Problem - Based Learning)
1.4.2 พัฒนาปจจัยพื้นฐาน ไดแก การพัฒนาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร
1 เครื่องตอนักเรียน 10 คน มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สะอาดรมรื่น
ปลอดภัย เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีหองสมุด 3 ดี มีสระวายน้ําหรือศูนยกีฬา
(Sport complex) มีอุปกรณดนตรี กีฬา และศิลปะ สําหรับโรงเรียนรุนแรก สวนโรงเรียนรุนตอ ๆ มา
ไดรับงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่ง
1.4.3 สรางบุคลากรครูและผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลตนแบบ ระดับตําบลอยาง
เหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามภาพความสําเร็จที่กําหนดไว
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1.4.4 จัดเครือขายความรวมมือกับโรงเรียนอื่น เพื่อชวยเหลือทางวิชาการ ทําใหเกิด
ระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ใชระบบโรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนนอง
1.4.5 เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหมีความมุงมั่น
รวมมือกันสรางเครือขาย บาน วัด โรงเรียน “บวร” และ บาน โรงเรียน มัสยิด “บรม” ตลอดจนการทํา
CSR (Corporate Social Responsibility) ของภาคเอกชน
1.4.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง เพื่อใหเห็นถึงความกาวหนา
ของการพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพอยางตอเนื่อง
1.4.7 พั ฒ นาระบบนิ เ ทศติ ด ตามผลอย า งเป น ระบบโดยให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา เปนหลักในการวางแผนออกติดตามนิเทศและรายงานผลเปนประจําทุกป
1.5 กลยุทธในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีวิธีการในการขับเคลื่อนโดยกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2553 – 2554 ใชยุทธศาสตร 7 - 7 - 7 เปนระยะ
“เริ่มตนพัฒนา” โดยมีเปาหมายการพัฒนา 3 ชวงเวลาดังนี้
ชวง 4 เดือนแรก เปาหมายดานปจจัย (input) 7 ประการ
1) มีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน เชื่อมั่นวาทําไดจริง
2) มีเปาหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเขาใจถูกตองตรงกัน
3) มีความสะอาดทุกแหงที่เกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน
4) มีบริเวณโดยรอบ รมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ
5) มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส
6) มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด
7) เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมเปนเจาของและพัฒนา
ชวง 4 เดือนที่สอง เปาหมายดานกระบวนการ (process) 7 ประการ
1) มีหองสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอาน นักเรียนไดใชหองสมุดทุกคน
2) มีหองปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ไดใชงานอยางคุมคา
3) มีศูนยการเรียนรูงานอาชีพที่ครบวงจร สรางอาชีพ หารายไดระหวางเรียน
4) เปนศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา
5) มีหองสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
6) ครูใชแหลงเรียนรู ใชภูมิปญญาทองถิ่น ใชสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน
7) ผูบริหารเปนที่ยอมรับในการเปนนักพัฒนาและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ชวง 4 เดือนที่สาม เปาหมายดานผลผลิต (output) 7 ประการ
1) มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (ชื่อเสียงดี)
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2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเดิมหรือมากกวาคาเฉลี่ยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใฝรู)
3) อานคลอง เขียนคลอง นับแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป (ใฝเรียน)
4) มีความซื่อสัตย สุจริต (ใฝดี)
5) มีวินัย ยิ้มไหวทักทายกัน (มีความเปนไทย)
6) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)
7) ใชสื่อ เทคโนโลยีได รักงานอาชีพ (รักงานอาชีพ)
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2554 - 2557 ใชยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7 - 7
เปนระยะ “พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด” โดยมีเปาหมายการพัฒนา 4 ดาน ไดแก
ดานปจจัย (Input) พัฒนาโรงเรียน 7 ประการ
1) มีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน เชื่อมั่นวาทําไดจริง
2) มีเปาหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเขาใจถูกตองตรงกัน
3) มีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม เกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน
4) มีบริเวณโดยรอบ รมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ
5) มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส
6) มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข
7) เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน
ดานกระบวนการ (Process) จัดการเรียนรู 7 ประการ
1) จัดบรรยากาศหองสมุดเหมือนบาน มีหนังสือ สื่อใหมเพียงพอเหมาะสม
2) ปรับปรุงใชสื่อการเรียนรูในหองปฏิบัติการตางๆ อยางคุมคา
3) ใชศูนยการเรียนรูงานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
4) เปนศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา
5) มีหองสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
6) ครูใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู
7) ผูบริหารเปนที่ยอมรับในการเปนนักพัฒนาและผูนําการเปลี่ยนแปลง
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) ผูบริหารและครูปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)
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ดานผลผลิต (Output) 7 ประการ
1) ชื่อเสียงโรงเรียนดี
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเดิม หรือเทากับ หรือมากกวาคาเฉลี่ยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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)
ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558 – 2560 ใชยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 – 5
เปนระยะ “สูความสําเร็จและยั่งยืน” มีเปาหมายการพัฒนา 3 ดาน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
ดานปจจัย จํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก
1) บุคลากรมีคุณภาพ
2) แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถนําไปใชได
อยางเปนรูปธรรม
3) การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
4) วัสดุ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอ และมีคุณภาพ
5) อาคาร สถานที่ เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน
ดานกระบวนการ จํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก
1) กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
2) การสรางโอกาสทางการศึกษา
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
4) กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
5) กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ
ดานผลผลิต จํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก
1) โรงเรียนคุณภาพ
2) โรงเรียนทํามาหากิน
3) นักเรียนเปนคนดี
4) นักเรียนเปนคนเกง
5) นักเรียนเปนคนมีความสุข
สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
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สูความสําเร็จและยั่งยืน
โรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงดี
มีสัมฤทธิผลเปนที่ยอมรับ
นักเรียนใฝรู ใฝเรียน ใฝดี รักงานอาชีพ
รักความเปนไทย
เปนคนเกง ดี มีความสุข

ระยะ 3
(พ.ศ. 2558 - 2560)
(5 - 5 - 5)

พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด
โรงเรียนดีของชุมชน คุณธรรมดี
ปลอดอบายมุข ปลอดสารเสพติด
บรรยากาศอบอุน
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมนิเทศ ประเมินและพัฒนา
ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
บริการเครือขายและชุมชน

ระยะ 2
(พ.ศ. 2555 - 2557)
(7 - 7 - 7 - 7)

เริ่มตนพัฒนา

ระยะ 1
(พ.ศ.2553 - 2554)
(7 - 7 - 7)

มีแผนการพัฒนา ทํางานตามเปาหมาย
โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย
เปนแหลงเรียนรูใหบริการแกชุมชน
รักงานอาชีพ ผูบริหารนําการเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิที่ 2.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ป 2553 - 2560
ที่มา : ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Annual Report
Deetambon Project 2016. 2559ข, น.18
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1.6 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลมีแนวทางการดําเนิน งานที่ประกอบดว ย
องคกรหลัก 3 ระดับ ซึ่งตองรวมกันดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และบรรลุผลตามเปาหมาย
เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
บทบาทหนาที่และแนวทางการพัฒนาคุณภาพดวยการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลของหนวยงาน
แตละระดับดังนี้
1.6.1 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรกําหนดนโยบาย ทิศทาง
เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดไปใช จึงมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.6.1.1 กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล แนวทาง
การนิเทศ แนวทางการประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practices)
1.6.1.2 สร างความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บมาตรฐาน ตัวชี้ วัด แนวทางการนิเทศ
แนวทางการประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ แกผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพื้นที่การศึกษาและผูเกี่ยวของ
1.6.1.3 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
1.6.1.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
1.6.1.5 วิเคราะหและสังเคราะหผลการนิเทศโรงเรียน และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ
โรงเรียนดีประจําตําบลของทุกเขตพื้นที่การศึกษา แลวนําขอมูลมากําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน
1.6.1.6 ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนดีประจําตําบล
1.6.2 บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่นํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม จึงมีบทบาทสําคัญ ดังนี้
1.6.2.1 แจงจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการใชงบประมาณแกโรงเรียน
1.6.2.2 สรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการนิเทศ แนวทาง
การประเมินโรงเรียน และแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ แกศึกษานิเทศก ผูบริหาร
ครู และผูเกี่ยวของ
1.6.2.3 กําหนดแผนการนิเทศ การประเมินโรงเรียน การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ โรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัดใหครอบคลุมทุกโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.6.2.4 แตงตั้งคณะกรรมการนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นโรงเรียน คณะกรรมการ
ประเมิน คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ โรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพื้นที่การศึกษา
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1.6.2.5 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลแลวนํามา
สรุปผล รายงานและเผยแพร
1.6.2.6 ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ที่ไดมากําหนดจุดพัฒนาและวางแผนการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน
1.6.3 บทบาทของสถานศึกษา
สถานศึกษา มีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียนดีประจําตําบล ดังนี้
1.6.3.1 สรางความตระหนัก ความเขาใจ เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประเมิน โรงเรียนดีประจําตําบล การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
แกบุคลากรในโรงเรียน และผูเกี่ยวของทุกคน
1.6.3.2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
1.6.3.3 จัดทําแผนการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.6.3.4 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล และโรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วดั วิเคราะห และสรุปผล
1.6.3.5 ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ที่ไดจากคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินตนเองของโรงเรียนมาปรับปรุง
แกไข และกําหนดจุดพัฒนารวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องและยั่งยืน
1.6.3.6 รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ
โรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด
1.7 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เปนการนิเทศเพื่อใหปรากฏผลงาน
ทั้งดานปจจัย ดานกระบวนการและดานผลผลิต ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด และสามารถนําผล
การนิเทศติดตามและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงแกไขไดทันทวงที จึงควรมีการดําเนินการ โดยคณะ
กรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ขององคกรที่เกี่ยวของทุกระดับ
ซึ่งแตละระดับมีพันธกิจในการดําเนินงาน ดังนี้
1.7.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7.1.1 วางแผนการดําเนินงาน
1) วิเคราะห วินิจฉัย จําแนกขอมูลที่สําคัญสําหรับการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล
ทุกโรงเรียน ทั้งดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
2) จัดลําดับสภาพตามความตองการจําเปน เพื่อจัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ทั้งโรงเรียนที่ประเมินแลวและยังไมไดรับการประเมิน โดยระบบทางไกลและทางตรง พรอมทั้ง
จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนสูคุณภาพสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล
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3) จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสําหรับใหหนวยงานทุกระดับ
นําไปใชดําเนินงานการนิเทศตามแผน และปฏิทินการนิเทศที่กําหนด
4) พัฒนาระบบการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใหหนวยงาน
ทุกระดับนําไปใช
5) เตรียมการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบลใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) จัดคณะนิเทศ กําหนดบทบาท จัดทําแผน และปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความตองการจําเปน
7) เตรียมจัดตั้งเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ
สําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล
1.7.1.2 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1) ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบลใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนตามความตองการจําเปน เปนการนิเทศทางตรงหรือทางไกล อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3) จัดตั้งเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ สําหรับ
โรงเรียนดีประจําตําบล
4) กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของเขตพื้นการศึกษาและโรงเรียน
โดยแจงผลการนิเทศหลายชองทาง อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) ติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหาร ครู และบุคลากร
มืออาชีพ ของโรงเรียนดีประจําตําบล
1.7.1.3 รายงานผลการดําเนินงาน
1) จัดทํารายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) นําเสนอและเผยแพรวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล (1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ)
1.7.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.7.2.1 วางแผนการดําเนินงาน
1) แจงใหทุกโรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบลของตนเอง ทั้งโรงเรียนที่ผานการประเมินแลว และยังไมไดรับการประเมิน โดยใชเครื่องมือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2) วิเคราะหและสังเคราะห ผลการประเมินสภาพการดําเนินงาน ตามโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบลของทุกโรงเรียน เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ของแตละโรงเรียน
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3) แตงตั้งคณะนิเทศการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยางนอย 5 คน ควรประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโครงการ
4) จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบล แบบมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
5) เตรียมการประชุมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของ
ไดแก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียน
1.7.2.2 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1) ประชุมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ใหแก รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก
ผูบริหาร และบุคคลากรโรงเรียน
2) นําเครื่องมื อนิเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให
มาสร างความเข าใจให แก คณะนิ เ ทศโครงการโรงเรี ยนดี ประจํ าตํ า บล หรื อสร างเครื่ องมื อการนิ เทศ
ติดตามและประเมินผลเพิ่มเติมตามความตองการของแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามแผนที่กําหนด
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถออกแบบ
การดําเนินงานตามความพรอมและความเหมาะสมของแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.7.2.3 รายงานผลการดําเนินงาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตอ
หนวยงานตนสังกัด ปละ 1 ครั้ง
2) นําเสนอและเผยแพรวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ของโรงเรียนดีประจําตําบล (1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ)
1.7.3 ระดับสถานศึกษา
1.7.3.1 วางแผนการดําเนินงาน
1) โรงเรียนที่ผานการประเมิน
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(2) โรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ของตนเอง และนําผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อปรับปรุง แกไข
และกําหนดทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน
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(3) วางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
ควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ
(4) จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลระดับ
โรงเรียน โดยกําหนดแผนและปฏิทินนิเทศ ที่มีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดให และอาจสราง
เพิ่มเติมตามความตองการจําเปนของโรงเรียน โดยใหสอดคลองและครอบคลุมภาระงานของโรงเรียน
(5) ดําเนิ นการสรางความเข าใจใหแก ครู บุ คลากร นั กเรียน คณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของ เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
2) โรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
โรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(2) โรงเรียนประเมินสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ของตนเอง วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินเพื่อปรับปรุง แกไข และกําหนดทิศทางการพัฒนา
ใหบรรลุเปาหมาย ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล
(3) วางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
ของโรงเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
ครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ
(4) จัดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลระดับโรงเรียน
โดยกําหนดแผน และปฏิทินนิเทศ ที่มีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดให และอาจสรางเพิ่มเติม
ตามความตองการจําเปนของโรงเรียน โดยใหสอดคลองและครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
(5) ดําเนินการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลในโรงเรียน ใหแกครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลของ
โรงเรียน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
1.7.3.2 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1) นิเทศภายในโรงเรียน โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ตามคูมือการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน แผนนิเทศ และปฏิทินนิเทศตามที่กําหนด
2) แจงผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการตามประเด็นการนิเทศใหคณะครู บุคลากร ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ
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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 ตามเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานนิเทศภายในที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น
ตอหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2) รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
3) เผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทราบในลักษณะของเอกสาร แผนพับหรือผานทางเว็บไซตและหรือ
สื่อสารมวลชน
2. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายของรัฐบาลป 2553 - 2560
ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2553 - 2554
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 โดยนายชินวรณ บุณยเกียรติ
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (15 มกราคม 2553 – 9 สิงหาคม 2554) เริ่มแรกจากโรงเรียน
182 โรงเรียนที่มีความพรอมใน 75 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร มุงเนนไปที่การสรางและปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งกอสรางที่จําเปน เพื่อสนองตอบความตองการของทองถิ่นในชนบทที่หางไกล
และแกไขปญหาอัตราการจมน้ําเสียชีวิตของเด็กไทยที่หางไกลแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก การกอสราง
สระวายน้ํามาตรฐาน ดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 8 แหง กอสรางอาคารเรียนที่ได
มาตรฐานทดแทนอาคารไมที่ชํารุดทรุดโทรม พรอมสื่ออุปกรณทันสมัย เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ สราง
อาคารอเนกประสงค หองสุขามาตรฐาน หองสมุด 3 ดี ศูนยกีฬาชุมชนครบวงจร (sport complex)
ศูนยการเรียนรูงานอาชีพครบวงจร พรอมอุปกรณการเกษตร เชน รถไถพรวนดิน อุปกรณเลี้ยงสัตว
เปนตน
กลยุทธสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มุงพัฒนาดานปจจัย
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) โดยไดกําหนดนโยบาย 7 - 7 - 7 เปนเปาหมาย
และยุทธศาสตรในการดําเนินงานใหกับทุกโรงเรียน มุงเนนไปในบริบทของโรงเรียนทํามาหากิน คือสอน
ทักษะชีวิต ใหเด็กมีทักษะนิสัยรักการประกอบอาชีพ รักการทํางาน เพื่อฝกฝนการสรางรายไดระหวางเรียน
รักงานรักอาชีพ ตลอดจนการฝกคิดสรางสรรค ทั้งในดานศิลปะ ดานการแสดง ดานกีฬา ดานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอม ตอจากนั้นไดขยายผลไปทุกตําบล ตําบลละ 1 โรงเรียน จนถึง
ปงบประมาณ 2555 จํานวนรวมทั้งสิ้น 6,545 โรงเรียน
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นอกจากนั้นยังไดสรางระบบโรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนนอง โดยใหโรงเรียนในฝนหรือโรงเรียน
ดีประจําอําเภอ หรือโรงเรียนดีใกลบาน จํานวน 2,500 โรงเรียน เปนโรงเรียนพี่ ดูแลโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ที่เปนโรงเรียนนอง ในอําเภอที่ตั้งอยูหรือใกลเคียง อัตราสวน 1 : 2 - 3 โรงเรียน นักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนดีประจําตําบล จะเขาศึกษาตอในโรงเรียนพี่เปนสวนใหญ
ในระยะที่ 1 นั้น นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555) และมีนโยบายเนนบูรณาการจัดการศึกษากับการมีงานทํา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเชื่อมตอกับระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2555 - 2557
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (18 มกราคม 27 ตุลาคม 2555) ในระยะนี้โครงการเปลี่ยนชื่อเปน“โรงเรียนดีศรีตําบล” และไดตอยอดนโยบายเดิม
ที่ทําไวโดยใชหลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) คือ การบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และการสรางชุมชนสัมพันธแบบ
บาน วัด โรงเรียน“บวร” หรือ บาน วัด มัสยิด “บรม” โดยเพิ่มดานกระบวนการฝกนิสัยที่ดี 5 ประการ
ใน 5 หองชีวิต สรางวินัยใหครูและนักเรียนเพิ่มอีก 7 ขอ จึงกําหนดยุทธศาสตร 7 - 7 - 7 - 7 เปน
เปาหมายการดําเนินงาน มุงเนนการพัฒนากายภาพทั้งภายในภายนอกโรงเรียน วัด/มัสยิด/โบสถ และ
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในลักษณะ Green , Clean and Safe ในขณะเดียวกันไดเนนการ
ใชงานหองกิจกรรมตาง ๆ เชนหองปฏิบัติการ หองสมุด ศูนยกีฬาใหคุมคา ใชวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ผูบริหาร ครู ผูนําชุมชน และพระสงฆหรือผูนําศาสนาทุกคนใน 6,545 โรงเรียน
ในระยะที่ 2 นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 2 ทาน คือ นายพงศเทพ เทพกาญจนา
(27 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) และ นายจาตุรนต ฉายแสง (30 มิถุนายน 2556 – 27
มิถุนายน 2557) เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติใหโครงการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนจากการมีสวนรวมของหลายฝาย ไดแก ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนในฝน ผูแทนครู และผูแทนพระสงฆหรือผูนําศาสนาในแตละ
เขตพื้นที่ รวมกันออกติดตามประเมินผลโรงเรียนดีศรีตําบลที่มีความพรอม ตามยุทธศาสตร 7 - 7 - 7 - 7
ถาโรงเรียนใดผานการประเมิน ไดทําการมอบโลขนาดใหญเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณใหเปนโรงเรียน
ตนแบบติดหนาโรงเรียน จนถึงปลายป 2557 โรงเรียนดีศรีตําบล ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ
แลวจํานวน 4,803 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 73.45
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ภาพประกอบ 2.1
โลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนตนแบบ

ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558 – 2560
ในระยะนี้คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รักษาการทุกตําแหนง (22 พฤษภาคม –
30 สิงหาคม 2557) หลังจากนั้นจึงแตงตั้ง พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย (30 สิงหาคม 2557 – 19
สิ งหาคม 2558) พลเอก ดาว พ งษ รัตนสุว รรณ (19 สิงหาคม 2558 – 5 ธั น วาคม 2559) และ
นายแพทย ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป (15 ธั น วาคม 2559 – ป จ จุ บั น ) เป น รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ
ในระยะที่ 3 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อกลับไป
เปน “โรงเรียนดีประจําตําบล” และปรับมาใชยุทธศาสตร 5 - 5 - 5 ซึ่งหลอมรวมจากยุทธศาสตร
7 - 7 - 7 - 7 โดยปรับเปนการพัฒนาอยางเปนระบบมี 3 มาตรฐานและ 15 ตัวชี้วัด เปาหมายการ
พัฒนาทั้ง 3 ดาน คือดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต
ทั้งนี้ เนื่องจากฐานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแตกตางกัน ดวยขอจํากัดของงบประมาณ
และเกิดการปรับรัฐบาลหลายครั้ง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีบอยครั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
โครงการโดยตรงสงผลใหนโยบายขาดความตอเนื่อง ขาดเจาภาพ ขาดความมั่นใจ พิจารณาไดจากชวง
ระยะเวลา 8 ปของการดําเนินโครงการ มีการปรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไปแลวถึง 8 ทาน
ใน 3 พรรครัฐบาล คือพรรคประชาธิปตย (2 ป) พรรคไทยรักไทย (3 ป) และคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(3 ป) เฉลี่ยปละ 1 ทาน นอกจากนั้น ขอมูลจากการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่แตกตางกัน
ในแตละปงบประมาณ เมื่อเทียบกับปริมาณโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น ขาดความเทาเทียมกัน โรงเรียนจํานวนมาก
เกินกวาครึ่งที่คัดสรรเขามาในระยะหลังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560 จึงเห็นไดวา
โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 9 โรงเรียนถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นเพราะจํานวนเด็กลดลง คงเหลือ
เพียง 6,534 โรงเรียน
3. การจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เปนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในชนบท
ที่ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2560 ผูบริหารระดับนโยบายที่มีสวนกอตั้งและสืบสาน
โครงการ รวมทั้งผูแทนพระสงฆที่รวมในการดําเนินงาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล จากการสัมภาษณเชิงลึกระหวางวันที่ 2 -12 กรกฎาคม 2560 สรุปได ดังนี้
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3.1 นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2560 )
ประเด็นแรก : แนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนดีประจําตําบล เปนนโยบายหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 ที่จะทําอยางไรจึงจะใหการศึกษาของประเทศเราตอบโจทยในเรื่องการที่จะสรางพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในโลกอนาคต เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา คือจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตลอดชีวิต
การสรางพลเมืองที่มีคุณภาพในโลกอนาคต เรียกวา “พลเมืองรุนใหม” สรางครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนใหนักเรียนมีคุณภาพ เรียกวา “ครูยุคใหม” สรางสถานศึกษาใหทันสมัยนาเรียนนาอยู เรียกวา
“สถานศึกษายุคใหม” บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และแกไขปญหาของประเทศ
เรียกวา“การบริหารจัดการยุคใหม”
ผมไดเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ในเดือน
กรกฎาคม ป 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใตหลักการที่วาสรางโรงเรียนดีประจําตําบลใหเปน
โรงเรียนดีใกลบาน เพื่อ
1) ใหไดโรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพสูง มีครูครบวิชาเอก มีสถานศึกษาที่เพียบพรอม
มีหองสมุด 3 ดี มีเทคโนโลยีครบครัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหกับผูเรียนในทองถิ่น
ชนบทหางไกล ใหมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันกับโรงเรียนในเมือง สกัดกั้นไมใหนักเรียนในชนบท
เขาไปเรียนในเมือง ลดปญหาการแขงขันเขาโรงเรียนดีเดนดัง นําไปสูการเรียกเงินกินเปลา ซึ่งเปนรอยบาป
ของการศึกษาไทย
2) ใหผูเรียนไดรูจักการทํามาหากิน รูจักอาชีพในทองถิ่นของตนเอง มีชุมชนคนในทองถิ่น
เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
ปญหาหลักของประเทศไทยในปจจุบัน คือปญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคิด
เปรียบเทียบกับระดับนานาชาติแลว ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ และเรามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน
มากเกินไป ผมใหอัตราสวนการพัฒนาโรงเรียนระดับตาง ๆ ทําใหจริงจังเพียง 10,000 โรงเรียน จะพบ
ความจริงวาสามารถประหยัดงบประมาณ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมี
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 สงตอเด็กกลุมที่มีระดับมันสมองเปนเลิศ ใหมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตรระดับภูมิภาค คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณ ซึ่งมีอยูทุกภูมิภาค
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นักเรียนอีกกลุมหนึ่งควรสงตอไปสูระดับอาชีวศึกษา ที่มุงเนนการสรางงานสรางอาชีพเพื่อเตรียมกําลัง
คนที่ดีในอนาคต
ผมตั้งคณะทํางานระดับชาติขึ้นมา มีเลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ ดร.สมเกียรติ ชอบผล
และ ดร.อรทัย มูลคํา เทาที่ผมจําได พรอมคณะทํางาน เรียกวา เปนชุดมาเร็ว ที่เรงดําเนินการตาม
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 ในระดับทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมลงนาม MOU รวมกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหนักเรียนไดฝกอาชีพ ฝกการทํามาหากินในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่น มีการระดม
สรรพกําลังของทุกภาคสวนเขามา รวมทั้งทางสํานักงานพระพุทธศาสนาดวย คือใหบาน วัดและโรงเรียน
เขามาจัดการศึกษารวมกัน
ประเด็นสอง : นโยบายหรือทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจําตําบลในอนาคต
เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป นโยบายก็เปลี่ยน จากหลักคิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเรื่อง
โอกาสของผูเรียน ชวงหลังเปลี่ยนเปนโรงเรียนดีศรีตําบลเพื่อเนนดานคุณธรรม แตไมวาจะเปนรัฐบาลใด
ก็จะตองกลับมาแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยูดีไมวาจะชื่อโรงเรียนประชารัฐหรือโรงเรียนอะไรก็ตาม
ในโลกอนาคตซึ่งเปนโลกยุคดิจิตอล จําเปนตองใชฐานของโรงเรียนสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยเรื่อง
การสรางอาชีพการทํามาหากิน การเรียนรูภาษาที่มีความจําเปนสําหรับโลกในอนาคต การสรางความ
เปนพลเมืองดี ปญหาของประเทศไทยนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองตลอดเวลา จนผูปฏิบัติ
ไมแนใจวาจะปฏิบัติไปในแนวทางใด
โรงเรียนดีประจําตําบลยังพัฒนาไมเต็มรูปแบบ สิ่งที่จะตองทําตอไป ควรมีงานวิจัยเพื่อ
สรุปบทเรียนในชวงที่ผานมา ควรรวมมือกันขับเคลื่อนใหลูกหลานของเราไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพอยางแทจริง และเปนโรงเรียนที่สอนใหเขาเขาใจวิถีชีวิต คุณธรรม สอดรับกับความเปนอยู
อยางแทจริง และเปนโรงเรียนมีความทันสมัยมากพอที่จะตอยอดใหเขาไปเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
อยางนอยตองประกาศนโยบายชัดเจน ตองกําหนด Area based ใหกับโรงเรียน ตองระดมทรัพยากร
ของทุกภาคสวนมาชวยโรงเรียน ตองเนนคุณภาพนักเรียน ตองพัฒนาระบบ IT ใหเด็กคนควาผานระบบ
อินเทอรเน็ตได และโรงเรียนตองเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูใหกับชุมชน สมกับคําที่วา “โรงเรียนดี
ประจําตําบล เพื่อสรางคน สรางชาติ”
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3.2 ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2555 (สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2560)
ประเด็นแรก : แนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ผมเห็นวา นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตลอดจนกลยุทธในการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนดีประจําตําบล ของทาน รมว.ชินวรณ บุณยเกียรติ ดีอยูแลว ผมเพียงเพิ่มกลยุทธอีกสวนหนึ่ง
เขาไปคือการพัฒนาจิตใจโดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน แตนักเรียนจะไดรับการปลูกฝงได
ตองดูตนแบบ นั่นคือครูและผูบริหาร ตลอดจนสภาพแวดลอมของโรงเรียน ชุมชน ในลักษณะบาน วัด
โรงเรียน “บวร” หรือบาน โรงเรียน มัสยิด “บรม” เพื่อสรางคนดี ควบคูไปกับคนเกง ยิ่งในโลกของ
งานอาชีพของโลกในอนาคต คนเกงมีจํานวนมากแตคนดีกลับมีจํานวนนอย ถาภาคธุรกิจหรือภาคราชการ
จะรับคนเขาทํางานในองคกร ตองอยากไดคนดีเขามาทํางาน ยิ่งไดทั้งคนดีและคนเกงในคนเดียวกัน
ตองถือวาสุดยอด
ผมมองวา โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนดียอมเปนเกียรติเปนศรีกับตําบล จึงใชชื่อ
โครงการวา “โรงเรียนดี ศรีตําบล” พัฒนาโรงเรียนใหเปนตัวอยางแกชุมชน เนนการปลูกฝงนิสัยดี 5 อยาง
ใหกับนักเรียน ครู ผูบริหารและผูนําชุมชน ไดแก
1) การรักษาความสะอาด ทั้งในหองเรียน หองพักครู ผูบริหาร โรงอาหาร บานพักครู
และบริเวณบานและโรงเรียน
2) ความตรงตอเวลา ทั้งตรงเวลาตอภารกิจประจําวันของตน ตั้งแตตื่นนอนถึงเขานอน
และตรงตอเวลาในการทํางาน
3) ความมีระเบียบเรียบรอย ตั้งแตการแตงกาย กิริยามารยาท การจัดเก็บเครื่องนอน
อุปกรณการเรียน การสอน เครื่องนุงหม ตลอดจนจัดวางรองเทาใหเปนระเบียบ
4) ความออนนอมถอมตนตอพอแมผูปกครอง ผูใหญ ครู มีมารยาทไทย ยิ้มไหวทักทายกัน
ทุกวัน
5) การมีจิตตั้งมั่น มีสมาธิในการเรียน การทํางาน รูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี
วัดกับโรงเรียนและสถาบันทางศาสนาอยูรวมกันมาตั้งแตโบราณกาล พระสงฆแตละ
วัดมีจํานวนลดลง ขนาดวัดเทาเดิม รั้วโรงเรียนติดกับวัด มัสยิด โบสถ ตางพึ่งพาอาศัยกันจึงตองสราง
“บวร” หรือ “บรม” ใหเกื้อกูลกัน นักเรียนและชุมชนรวมกันเขาไปชวยพัฒนาวัด และศาสนสถาน
ใหรมรื่น นาอยู เพื่อสรางเปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน สงเสริมการทําบุญทําทานเพื่อพัฒนาหลอหลอม
จิตใจใหออนโยน เยือกเย็น มีศีลมีธรรม ไมติดยา ไมติดเกม ไมอยากรูอยากลองเรื่องเพศ ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน รักงานรักอาชีพ รักพอแม ครอบครัวอบอุน โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุน นักเรียนจะ
สนใจการเรียนรูแนนอน
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ประเด็นสอง : นโยบายหรือทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจําตําบลในอนาคต
การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับตําบลมาเกือบ 7,000 โรงเรียน และมีโรงเรียนในฝน
โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมแลวได 10,000 โรงเรียน ตอนนี้เกินครึ่งหนึ่งกลายเปนโรงเรียนประชารัฐ
ซึ่งก็ไมแปลกวาจะเรียกโรงเรียนอะไร แตควรพัฒนาโรงเรียนเหลานี้ใหเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง เพราะจํานวนเด็กลดลงอยางตอเนื่อง และโรงเรียนดีศรีตําบล
ก็ยุบไปแลวถึง 9 โรงเรียน
รัฐบาลจะทําอยางไรใหโรงเรียนที่เหลืออยูเปนโรงเรียนดีใกลบานภายใตมาตรฐานเดียวกัน
บางโรงเรียนเล็กลงไปเรื่อย ๆ ก็ตองยอมรับวา ไมนานก็ตองนํามารวมกัน รวมทรัพยากร และตองพัฒนา
ควบคูกันไปทั้งเศรษฐกิจและจิตใจ จะไปทางใดทางหนึ่งไมได โรงเรียน 10,000 โรงเรียนนี้ เราลงทุน
ไปมากแลว ดอกผลที่ออกมาก็มีมาก ควรเรงกําจัดจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งใหเปนโรงเรียนหลัก
ของเขตพื้นที่ตอไป
3.3 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฑฺโฒ) มุมมองในฐานะผูแทนพระสงฆ
(สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม 2560)
ประเด็น : ทานมีแนวคิดอยางไรกับการศึกษาไทย และการดําเนินโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
ขอเท็จจริง โรงเรียนดีประจําตําบล รัฐจะทุมเททั้งสิ่งปลูกสราง ครูและทรัพยากรตาง ๆ
ใหเหมือนกับโรงเรียนดีประจําอําเภอหรือโรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากล คงเปนไปไดยาก
เพราะโรงเรียนมีปริมาณมากและขนาดของโรงเรียนเล็กกวามาก ประกอบกับเด็กที่เกง หัวดี ที่พอแม
มีกําลังทรัพย ตางสงเด็กเหลานั้นไปในเมืองหมดแลว
ความจริงที่ตองเปลี่ยนแปลง
1) ตองคิดนอกกรอบ โดยอาศัยจุดแข็งที่เปนโรงเรียนของชุมชนใหชวยกันกํากับดูแลเด็ก
ตองทําใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข
2) ตองปรับหลักสูตร ดวยความหวังดีเราพยายามนําทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กควรรูบรรจุไว
ในหลักสูตร ผลที่ตามมาคือเด็กเรียนหนักเกินไป การบานเพิ่มมากขึ้นแตคุณภาพกลับลดลงเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีบริบทเดียวกัน เด็กตองทองและจดจําเพื่อนําไปสอบทุกครั้ง สอบเสร็จก็ลืม เด็กที่สมองดี
และโดดเดนเฉพาะตัวเทานั้นที่ทําไดดี ถึงเวลาหรือยังที่ตองผาตัดหลักสูตรแบบจริงจัง ยกตัวอยางเชน
วิชาประวัติศาสตรไทย ทําอยางไรจะเรียนแลวสนุก ไมจําเปนตองสอนทองจําทุกยุค ใครชื่ออะไร ที่ไหน
เมื่อไหร สมัยนี้หาหนังสือ หาขอมูลผานอินเทอรเน็ตอานไดเอง แตควรหยิบเหตุการณสําคัญมาตอนหนึ่ง
ใหทํางานกลุมหาขอมูล คิดวิเคราะห จับประเด็น อธิบายเหตุผลแบบ Active Learning ตั้งคําถาม เชน
ทําไมตองยกทัพมารบกับไทย อะไรคือปญหา ระบบเศรษฐกิจยุคนั้นเปนอยางไร ระบบสังคมเขาเปนอยางไร
การเมืองเขามีปญหาไหม ใหเปรียบเทียบกลยุทธการรบครั้งนั้น ใชหลัก 5 Why ก็ได สอนแบบนี้ไดทั้ง
ความสนุก ความคิด ทํางานกลุม นําเสนอเปน วาดภาพได เปนการสอนแบบบูรณาการ
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3) การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนนโยบายที่ดีเหมาะกับโรงเรียนดีประจําตําบลเพราะ
ปริมาณเด็กนอย ครูออกไปเยี่ยมบานได ชาวบานรูจักโรงเรียน การเพิ่มเวลารูไปกระตุนใหเด็กคิดวิเคราะห
หาขอมูลเพื่อตอบขอสงสัยตามความสนใจของเด็ก จะสรางความสุขในการเรียนรูใหเด็ก ควรจัดใหเด็ก
เรียนรูเฉพาะความรูพื้นฐานก็พอ ทุกวันนี้เรายอมรับหรือไมวาตั้งแตเรียนจบมาไมวาจะเปนปริญญาตรี
โท เอก คนสวนใหญลืมวิชาความรูเหลานั้นหมดแลว โดยเฉพาะผูที่ทํางานไมตรงวุฒิ ไมตรงสาขาวิชา
ที่เรียนมา
4) การศึกษาไทยลมเหลว สูญเปลาเพราะไปเนนความจํา ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันกลับ
มาเนนทักษะการแสวงหาคําตอบ การคิด การจับประเด็น การแสวงหาขอมูล การสรุปและนําเสนอขอมูล
การรวมกันทํางานเปนทีม ทักษะเหลานี้ไมไดเรียนเพราะครูไมไดสอน แตในชีวิตจริงจําเปนตองใชตลอด
ชีวิต
แนวคิดโดยสรุปของอาตมาคือ โรงเรียนดีประจําตําบลควรวิ่งคนละลูกับโรงเรียนในฝน
หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล ตองใชวิธีเรียนรูแบบสรางสรรค เนนจินตนาการ เนนการสรางนวัตกรรม
ตามระบบเศรษฐกิจ การฝกเด็กไมตองเรงรัด รีบรอน เพราะบานกับโรงเรียนไมไกลกัน รัฐบาลควรดําเนิน
โครงการตอไป เปลี่ยนจุดเนนจะสําเร็จ การพัฒนาครูเพื่อเลื่อนตําแหนงทําไมไมใชผลการเรียนการสอน
คือแกน สวนการทําผลงานเพื่อประเมินวิทยฐานะทุกวันนี้ เหมือนเปนแคเปลือกและกระพี้เทานั้น
สรุป ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลที่กลาวมาขางตน
เปนแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายของการจัดการศึกษา
ซึ่งไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ภาพความสําเร็จของโครงการ กลยุทธและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแตป 2553 – 2560 และ
แนวคิดของผูบริหารระดับนโยบายที่มีตอการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งทําใหเห็น
ถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ที่ตองพัฒนาขึ้นใหเปน
โรงเรียนคุณภาพของวงการศึกษาตอไป
แนวคิด หลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล เปนการพัฒนาโรงเรียนใน
ทองถิ่นใหเปนโรงเรียนคุณภาพ มีความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ อาชีพ และการพัฒนา
สุขภาพอนามัย เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาสําหรับนักเรียนในชนบท รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูและ
แหลงเสริมสรางความรวมมือของชุมชน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจําตําบลดําเนินการตอเนื่องมา
ตั้งแตระยะที่ 1 “เริ่มตนพัฒนา” และระยะที่ 2 “พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด” จนมาถึงระยะที่ 3
“สูความสําเร็จและยั่งยืน” ซึ่งอยูในชวงปงบประมาณ 2558 - 2560 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน
ตองเรงดําเนินการมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนางานเปนไปตามแผนและสนองความตองการจําเปนของ
โรงเรี ย น ดั งนั้ น ในป งบประมาณ 2559 หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ระดั บ จึ ง ได ร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
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กระบวนการพัฒนา จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่เห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามเปาหมายของ
โครงการ โดยดําเนินการบนพื้นฐานแนวคิดและหลักการตอไปนี้
1. การนิเทศการศึกษากับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
1.1 แนวคิดหลักการในการนิเทศการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model เปนการ
ดําเนินงานโดยใชกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรู ที่จะสงผลตอการพัฒนางาน
ของโรงเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักการที่เกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา และเสนอเปนขอมูลประกอบการวิจัย ดังนี้
1.1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศเปนงานสําคัญ ที่ชวยใหการจัดการศึกษาขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล นักการศึกษาของไทยและของตางประเทศไดใหความหมายที่คลายคลึงกันไวดังนี้
สงัด อุทรานันท (2530 : 12) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางาน
รวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538 : 3) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปน การกระตุน ให
การทํางานประสบผลสําเร็จ โดยผานตัวกลางหรือบุคคลอื่น เชน ครูหรือผูบริหาร ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การศึกษาอีกตอหนึ่ง หรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการทํางานและความรวมมือระหวางผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน
มาลินี บุณยรัตพันธุ (2559 : 270) กลาววา การนิเทศ (Supervision) เปนงาน
ที่เกี่ยวของกันของบุคคลหลายฝายในการใหความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงเพื่อใหงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่ตั้งไว
โอลิวา (Oliva, 2001 : 8) ใหความหมายของการนิเทศวาเปนการชวยเหลือครู
เปนพิเศษเพื่อใหปรับปรุงการเรียนการสอน และคําสําคัญที่บงบอกพฤติกรรมที่ปฏิบัติในการนิเทศ คือ
การบริการ และการชวยเหลือ
แอคคีสัน และกอล (Acheson & Gall, 1992 อางถึงใน Wiles and Bondi, 2004 : 14)
กลาววา การนิเทศเปนความรวมมือ เปนการปฏิสัมพันธมากกวาการชี้นํา เปนประชาธิปไตยมากกวา
เผด็จการ
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวไว สรุปไดวา การนิเทศหมายถึงกระบวนการ
ในการทํางานรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวางผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศ ในการที่จะ
แนะนํา ปรึกษาหารือ ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอนโดยเนนความรวมมือกัน ความเปน
ประชาธิปไตย และเนนการบริการชวยเหลือมากกวาการบังคับ
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1.1.2 ความสําคัญและจุดมุงหมายของการนิเทศ
มาลินี บุณยรัตพันธุ (2559 : 271 - 273) ไดกลาวถึงความสําคัญของการนิเทศ
จุดมุงหมาย และกระบวนทัศนของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้
ปจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลง การศึกษาตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การนิเทศจะชวยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา เปนการพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผูเรียน สรางขวัญและกําลังใจใหกับครูใหครูมีกําลังใจในการทํางาน การนิเทศมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหครูมีความรู สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในศาสตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น การนิเทศจะเปนการ
ชวยครูใหมีความรูที่ทันสมัย การนิเทศที่ดีจะชวยแกไขปญหากอใหเกิดการสรางสรรคในการจัดการศึกษา
นอกจากนี้การนิเทศจะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา
1.1.3 กระบวนทัศนของการนิเทศ
กระบวนทัศน หมายถึง ความเชื่อ รูปแบบ กรอบแนวคิดที่ใชวิธีการดานวิทยาศาสตร
เปนแนวทางในการศึกษา การนิเทศมีหลายรูปแบบซึ่งอาจแบงตามประวัติศาสตร และการพัฒนาการศึกษา
ในแตละระยะของการศึกษา แบงตามลักษณะเดนของการนิเทศ หรืออาจแบงตามปรัชญาของการนิเทศ
แฮริส (Harris, 1985 : 79) ไดแบงรูปแบบการนิเทศโดยยึดลักษณะเดนของการนิเทศไวเปน 2 ลักษณะ
1) การนิเ ทศที่เ นน การใหคําแนะนํา (Tractive Supervision) เปน การนิเทศ
ที่ผูนิเทศจะใหคําแนะนํา เชน การประชุม อบรม การปฐมนิเทศ เพื่อใหผูรับการนิเทศนําขอแนะนํา
ไปปรับปรุงแกไข
2) การนิเทศที่เนนความเปนพลวัต (Dynamic Supervision) เปนการนิเทศที่ผูนิเทศ
กระตุ นให ผู รับ การนิ เ ทศใช ความคิ ด นําสิ่งที่ไดจ ากการคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับ ปรุงการเรีย นการสอน
แทนเนอร และแทนเนอร (Tanner and Tanner, 1987 : 12) แบงรูปแบบการนิเทศ
ตามลักษณะของปรัชญา และลักษณะของผูนิเทศไว 4 รูปแบบดังนี้
1) การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) เปนการนิเทศแบบดั้งเดิม
การนิเทศแบบนี้ผูนิเทศทําหนาที่เปนผูตรวจดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแตละแหง วาเปนไปตามกฎ
ระเบียบที่วางไว หรือมอบหมายหรือไม เชน การสอนเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดไวหรือไม
2) การนิเทศแบบใหผลผลิต (Supervision as Product) การนิเทศแบบนี้เนนไปที่
การผลิตผูเรียนของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพออกสูสังคม
การนิเทศในลักษณะนี้จะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได
3) การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบนี้เนนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศใหมีความเหมาะสม โดยผูนิเทศ และผูรับ
การนิเทศจะพูดคุยกันเพื่อนําคําแนะนําตาง ๆ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
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4) การนิเทศเพื่อพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เนน
พัฒนาผูรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกปญหาของตนเองตามสถานการณที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษา
เมื่อกลาวถึงรูปแบบการนิเทศแลวก็ควรจะตองพูดถึงวิธีการนิเทศตั้งแตเริ่มมีการนิเทศ
ในการศึกษามีวิธีการนิเทศหลายวิธี วิธีการนิเทศขึ้นอยูกับแนวคิด ความเชื่อซึ่งจะแตกตางกันออกไป
ตามยุคสมัย แนวคิดในการนิเทศที่เปนที่รูจัก เชน วิธีการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relations
Supervision) ซึ่งรูปแบบการนิเทศนี้มีความเชื่อวาถาบุคคลในองคกรมีความสุข มีความพึงพอใจ ก็จะ
ทํางานไดดี ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญ มีสิทธิเสรีภาพในการคิด และการปฏิบัติ เนนการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับบุคคลมากกวาผลงาน
1) วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management Supervision) เปน
วิธีการที่เนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานโดยผูบริหารเปนผูนิเทศ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานเปนขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร ตรวจสอบได ผูนิเทศ
ใชการตรวจตรามากกวาการรวมมือกันทํางาน
2) วิธีการนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Supervision) เปนวิธี
การนิเทศที่มีความเชื่อวาครูเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีความสําคัญ มีความหมายตอองคกร ครูตองสราง
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง ยอมรับตนเอง อุทิศตนเองตอภาระหนาที่
3) วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) เปนวิธีการนิเทศที่ให
ความสําคัญกับมนุษย มีความเชื่อวาทุกคนมีอิสระที่จะเลือกทําตามที่ตนตองการดวยความสามารถ
ของตนเอง
4) วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน (School Based Supervision) เปนวิธีการนิเทศ
ที่ชวยใหครูพัฒนาปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 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 เชื่อวาผูนิเทศและครูเปนเพื่อนรวมงานที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน หรือใกลเคียงกัน
(Supervisor Equal, Teacher Equal) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเปนแบบพึ่งพา (Collaborative
Approach)
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3) ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักอัตติภาวะนิยม (Existentialist Philosophy) กับ
การนิเทศ เชื่อวาครูควรเปนผูคนพบ ควรปรับปรุงการสอนดวยตนเอง ครูเปนผูมีประสบการณสูงกวา
ผูนิเทศ (Supervisor Low, Teacher High) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเปนแบบทางออม (Nondirective
Approach)
รูปแบบของความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษากับการนิเทศที่กลาวมาขางตน
ยังไมมีรูปแบบใดที่เหมาะสม การใชการนิเทศรูปแบบใด วิธีใดขึ้นอยูกับสถานการณ ผูนิเทศตองเลือกใช
หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.1.4 กระบวนการในการนิเทศ (Supervisory Process)
กระบวนการ (process) หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมี
ขั้นตอน กระบวนการในการนิเทศการสอนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหงานการนิเทศดําเนินการ
ไปดวยดี ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ผูนิเทศจะตองใชกระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอน
ชัดเจนตอเนื่อง และมีระเบียบแบบแผน
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552 : ออนไลน) ไดอธิบายขอมูลความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศ ไววา สิ่งสําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือจะดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ขั้นตอนในการปฏิบัติงานนิเทศ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ”
เนื่องจากกระบวนการเปนเทคนิควิธีในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมี
ความแตกตางกันไปบาง ในที่นี้จะกลาวถึงกระบวนการทํางานที่ใชการดําเนินการนิเทศ 3 ลักษณะ คือ
กระบวนการบริหารงานของ แอลเลน (Allen) กระบวนการนิเทศของแฮริส (Harris) และกระบวนการ
นิเทศ PIDRE ของสงัด อุทรานันท ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการดําเนินงานนิเทศการศึกษาในประเทศไทย
โดยเฉพาะ
1) กระบวนการบริหารงานของแอลเลน (Louis A. Allen)
โดยความจริงแลว แอลเลน (Allen) ไมไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศการศึกษาโดยเฉพาะ แตเขาเสนอแนวความคิดสําหรับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยทั่วไป
(Allen, 1975 : 14 – 15 อางถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 : ออนไลน)
กระบวนการบริหารงานของแอลเลน ประกอบดวย 5 กระบวนการหลัก ซึ่งนิยม
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 การกําหนดงานและผลที่เกิดขึ้น
จากการจัดทําโครงการปฏิบัติงาน
(2) กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) หมายถึงการจัดสายงาน
หรือโครงสรางขององคกรเพื่อการดําเนินงาน การกําหนดเกณฑการทํางาน การจัดหาทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกําหนดภารกิจ บทบาทหนาที่ ตลอดจนการประสานงาน
(3) กระบวนการนํา (Leading Processes) หมายถึง การดําเนินการวินิจฉัยสั่งการ
การคัดเลือกบุคลากร การกระตุนใหเกิดการทํางาน การใหคําปรึกษาชวยเหลือ การใหขวัญกําลังใจ
การใหคําแนะนําการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
(4) กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) หมายถึง การติดตาม
ควบคุมงานโดยการมอบหมายงาน การติดตามชวยเหลือแกไขปรับปรุงใหงานบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจน
การกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน
(5) กระบวนการประเมินผล (Assessing Processes) หมายถึง การตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงาน โดยการวัดและประเมินผลงาน
2) กระบวนการนิเทศงานของแฮริส (Ben M. Harris) หนังสือพฤติกรรม
ทางการนิเทศการศึกษาที่แฮริสพิมพขึ้นเปนครั้งที่สอง ในป ค.ศ. 1975 นั้น แฮริสไดเสนอกระบวนการ
นิเทศในทัศนะของเขาไว 6 ขั้นตอน (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)
รายละเอียดของแตละขั้นตอน มีดังนี้
(1) ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพ
ตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปนตัวกําหนดถึงความตองการจําเปน เพื่อกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ สังเกตสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน 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 ซึ่งประกอบดวยการกําหนดทรัพยากรที่ตองใชตามความตองการ
ของหนวยงานตาง ๆ การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตอง
ใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ และการมอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละ
เปาหมาย
(5) ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อยาง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ งานในกระบวนการ
ประสานงานไดแก การประสานการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบรื่น
การสรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน ปรับการทํางานในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง และสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น
(6) นําการทํางาน (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดสภาพที่เหมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซึ่งไดแก การแตงตั้ง
บุคลากร การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน การกําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา
ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน การแนะนําและปฏิบัติงาน การชี้แจงกระบวนการทํางาน และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน
กระบวนการนิเทศการศึกษาที่แฮริสกําหนดขึ้นนี้ มีจุดเนนอยูที่การเปลี่ยนแปลง
และใหความสําคัญกับการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ แตไมไดเนนการควบคุมมากนัก นอกจากนี้
แฮริสยังไดใหทัศนะวากระบวนการที่เขากําหนดขึ้นมานี้ มีความเหมาะสมกับการนิเทศการสอนมากกวา
อยางอื่น (Harris, 1975 : 16)
3) กระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับสังคมไทย สงัด อุทรานันท (2530 : 84 - 88)
ไดนําหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของตางประเทศมาใชและพบวาสภาพ
พื้นฐานเกี่ยวกับความเขาใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหมของบุคลากรในประเทศไทยยังไมดีพอทําให
การดําเนินงานสงเสริมการนิเทศการศึกษาเกิดขึ้นในโรงเรียนและสถานศึกษาตาง ๆ ไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร จึงไดพยายามพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งสะทอนแนวทางในการปฏิบัติ โดยการ
กระทําตอไปนี้
(1) เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งตองทําอยาง
เปนขั้นตอนทําเปนระบบ มีความตอเนื่อง และไมมีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือวาไดหยุด
การนิเทศเมื่อนั้น
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(2) ใหผูบ ริห ารการศึกษาตระหนักถึงความรับ ผิดชอบตอการจัดการจัดนิเทศ
การศึกษาวาเปนงานของผูบริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อยอของกระบวนการนิเทศการศึกษาวา “PIDRE”
(3) จากการวิจัยในตางประเทศ เชน ฟาวเลอร-ฟนน (Fowler- Finn, 1980)
และเฮดเลย (Hadley,1982, อางถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 : ออนไลน) ไดพบวาการใหแรงเสริม
กําลังใจจะมีสวนทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จสูงกวาไมมีการเสริมแรง
หากจะพิจารณาสภาพการทํางานในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรม มีความ
ผูกพันฉันมิตรสูงกวาสังคมตะวันตก ก็ยอมจะมีความตองการแรงเสริมกําลังใจในการทํางานเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นจึงเห็นวาการเสริมกําลังใจของผูบริหารจะทําใหผูรับการนิเทศ รวมทั้งผูใหการนิเทศมีกําลังใจใน
ปฏิบัติงาน จึงไดจัดใหมีการเสริมแรงหรือการสงเสริมกําลังใจ (Reinforcement) เปนขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับการศึกษาสังคมไทย กระบวนการนิเทศการศึกษาดังกลาวมีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning - P)
ขั้นที่ 2 ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing - I)
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing - D)
ขั้นที่ 4 สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing - R)
ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating - E)
จากรูปแบบกระบวนการนิเทศที่เสนอมานี้ แสดงใหเห็นวาการนิเทศจะประสบผล
สําเร็จไดจําเปนจะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องกันดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning - P) เปนขั้นที่ผูบริหารผูนิเทศ และผูรับ
การนิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการ
นิเทศ รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นดวย
ขั้นที่ 2 ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing - I) เปนขั้นตอนของการใหความรู
ความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมามีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับ
การเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังไมไดผล
หรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้ง
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing - D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะคือ
(1) การปฏิบัติงานของผูรับนิเทศเปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม
ความรูความสามารถที่ไดรับมาจากดําเนินการในขั้นที่ 2
(2) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
(3) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล
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ขั้นที่ 4 การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing - R) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริม
กําลังใจของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับผูที่รับการนิเทศกําลังปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไป
แลวก็ได
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทํา
การประเมินผลการดําเนินการวาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบวามีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งอาจจะ
ทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้ง สําหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไมถึงขั้นที่พอใจหรือดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมดสําหรับกรณีการดําเนินงานที่ไมไดผล และถาหากพบวาการประเมินผล
ประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งไว หากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรู
ในเรื่องนั้นอีก
การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง จนกวา
จะบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว หรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายแลว ตองการจะหยุดกระบวนการทํางาน ก็ถือวาการนิเทศไดสิ้นสุดลง ครั้นตองการเริ่ม
นิเทศในสิ่งใหมหรือตั้งเปาหมายใหม ก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มแรกอีกครั้ง
1.2 การนิเทศเพือ่ ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามแผนงานโครงการใหมีคุณภาพทั้งดาน
ปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เพื่อใหเกิดผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองใชกระบวนการนิเทศติดตามของหนวยงานทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และสงเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพใหปรากฏ
เปนผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การดําเนินงานนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลของหนวยงานทั้ง 3 ระดับ
มีกระบวนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การดําเนินการนิเทศ การรายงานผล และการเผยแพร
ดังนี้ (ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559ก : 31 - 46)
1.2.1 การวางแผน
1.2.1.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโดยประชุม
จัดทํารางแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน แตงตั้งและ
ประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศจํานวน 982 คน จัดประชุม
วางแผนการนิเทศและสรางเครื่องมือนิเทศระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2.1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัด
ประชุมขยายผลการนิเทศ และสรางทีมงานการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งวางแผนพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูดานอาชีพ
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1.2.1.3 ระดับสถานศึกษา โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และประชุมวางแผนการนิเทศภายใน กําหนด
ปฏิทินการนิเทศและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
1.2.2 การดําเนินการนิเทศ
1.2.2.1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายรัฐบาล ไดแกโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5 ภูมิภาค
1.2.2.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบลที่ไดรับ
การประเมินเปนโรงเรียนตนแบบเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน และนิเทศโรงเรียนที่ยังไมผานการประเมินเพื่อ
พัฒนาสูการเปนโรงเรียนตนแบบ
1.2.2.3 ระดับสถานศึกษา ทําการนิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินที่กําหนด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตนเอง แจงผลการนิเทศและขอเสนอแนะใหคณะครูและผูเกี่ยวของ
นําไปปรับปรุงพัฒนา
1.2.3 การรายงานผล
1.2.3.1 ระดับสถานศึกษา หลังจากไดรับการนิเทศและดําเนินการพัฒนาตามแผน
แลว จึงจัดทํารายงานผลวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียน และรายงานผลการนิเทศและติดตามตอ
หนวยงานตนสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.2.3.2 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการนิเทศการพัฒนาโรงเรียนดี
ประจําตําบลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดนําเสนอและคัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.3.3 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมนําเสนอวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียน ในการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ
9 จุด จัดประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศตามนโยบายรัฐบาล และจัดทํารายงานผลการนิเทศ
1.2.4 การเผยแพร
1.2.4.1 ระดับสถานศึกษา นําผลวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนไปแลกเปลี่ย น
เรียนรูกับเครือขายชุมชนการเรียนรูในพื้นที่ เผยแพรผลงานผาน Social Network เชน เว็บไซต
โรงเรียน Facebook และจัดทําสื่อ VTR (Video Tape Recorder) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
1.2.4.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธใหโรงเรียนตนแบบเปนแหลงเรียนรู
ด ว ยการจั ด ทํ า เอกสารแผ น พั บ และเผยแพร ผ ลงานโรงเรี ย น ผลงานการนิ เ ทศ ผ า นทางเว็ บ ไซต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซตของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําผลงานการสงเสริมดานอาชีพ“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1
ผลิตภัณฑ” จัดทําเปนสื่อ VTR ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนภายในเขต
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1.2.4.3 ระดั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จัด พิ ธี มอบโล แ ละ
เกียรติบัตรใหผูบริหารโรงเรียนที่นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระดับภูมิภาค 9 จุดทั่วประเทศ จัดนิทรรศการ
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล ในงานประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศกทั้งประเทศ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งเผยแพรผลงานของโรงเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผานทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล : deetambon.esdc.go.th

ภาพที่ 2.2 เว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล

1.3 ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มีการพัฒนางานมาเปนระยะ ในชวงการ
พัฒนาระยะที่ 3 มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลที่ชวยใหคณะทํางานและ
ผูรวมกิจกรรมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ไดรับความรูและประสบการณ ที่เปนบทเรียนอันทรงคุณคา
ในหลายดาน ทั้งบทเรียนที่ไดรับจากการทํางาน และบทเรียนเพื่อการพัฒนาในอนาคต (ศูนยพัฒนาการ
นิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559ข : 88 - 94)
1.3.1 บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินงาน
1.3.1.1 การจัดสรรงบประมาณ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุ ณภาพโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บล และสําหรั บ โรงเรีย นดี ป ระจําตําบลเพื่อการพัฒ นาตนเอง รวมทั้ ง
กระบวนการนิเทศแนะนําชวยเหลือของคณะศึกษานิเทศก ทําใหโรงเรียนรูสึกอบอุน ไดรับการดูแลและ
มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1.3.1.2 การสรางเสริมความสามารถของบุคลากร การไดรับการพัฒนา และการ
สร า งความเข า ใจร ว มกั น ของคณะทํ า งานโครงการ และคณะนิ เ ทศขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
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การศึกษา กอนการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว ทําใหมีทิศทางการขับเคลื่อนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดสรางแนวการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจําตําบล การกําหนดมาตรฐาน การกําหนดตัวชี้วัด สําหรับ
ประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมไดรับการประเมิน และโรงเรียนที่ไดรับการประเมินแลวใชพัฒนา
ตนเองใหมีความยั่งยืนไดตอไป
1.3.1.3 การวางแผนการดําเนินงานที่เปนระบบโดยมีคณะทํางานโครงการของศูนย
พัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก และมีการแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ แตงตั้งคณะทํางานจัดประชุม
สัมมนาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนา โดยทุกฝายเปนผูรวมคิด
ในการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการทํางานรวมกัน ทําใหได
ผลงานตามเปาหมายและมีคุณภาพ
1.3.1.4 การบริ หารจัดการและการนิ เทศโรงเรี ยน ของคณะนิ เทศขั บเคลื่ อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลในสวนภูมิภาค ทําใหพบรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
1.3.1.5 การนํ าเสนองานของโรงเรียนและการประชาสัมพันธ กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนงานอาชีพ ในรูปแบบ VTR (Video Tape Recorder) ซึ่งเปนผลมาจากการที่คณะนิเทศ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการพัฒนา และสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําสื่อประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรูดานงานอาชีพที่ถูกตอง ทําใหเห็นผลงาน
ที่เป นรู ปธรรม สามารถสร างความรู ความเขาใจใหแกโรงเรียนอื่น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ประชุมสัมมนาผูบริหาร และจากการเผยแพรผลงานทางเว็บไซตของโรงเรียน นั่นหมายถึงผลงานไดมีการ
เผยแพรเขาสูยุคเทคโนโลยี และแสดงถึงความเปนไทย 4.0 ไดอยางดี
1.3.2 บทเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลในปตอ ๆ ไป
บทเรีย นอันทรงคุณคา ที่ไดรับจากการดําเนินงานพัฒ นาโรงเรียนดีประจําตําบล
ปงบประมาณ 2559 สงผลใหเกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปตอ ๆ ไป ทั้งใน
มุมของผูนิเทศการศึกษาและผูรับการนิเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวทางการพัฒนาไดในเรื่องตอไปนี้
1.3.2.1 การแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 เปนการสรางทีมงานใหเกิดเครือขายการทํางานแบบมี
สวนรวม โดยอาศัยภาระงานตามบทบาทหนาที่เปนสื่อในการสรางเสริมประสบการณและความเข็มแข็ง
ใหกับบุคคลและองคกรศึกษานิเทศก ดังนั้นคณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพฯ ทั้ง 982 คน
จึงควรใชโอกาสการปฏิบัติงานในบทบาทของศึกษานิเทศกใหเต็มความสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเปนที่พึ่งใหกับโรงเรียนไดอยางสมภาคภูมิตอไป
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1.3.2.2 เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” และ “แนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทํา
ของโรงเรียนดีประจําตําบล” เปนคูมือที่ดี คณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศ ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา ควรไดรวมกันศึกษาทบทวนและซักซอมใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ซึ่งจะทําใหกระบวนการในการขับเคลื่อน เปนไปในทิศทางเดียวกันและไดผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
1.3.2.3 การนิ เทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนตนแบบใหเกิดความยั่งยืน ควรใชวิธีการจัด
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและแนะนําใหโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งที่เปนโรงเรียนในโครงการและโรงเรียนใกลเคียง
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จะเปนการกระตุนใหโรงเรียนที่เปนตนแบบปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
และในขณะเดียวกันผูนิเทศควรพาโรงเรียน “เปดประตูสูชุมชน เพื่อคนหาเสนทางสูการอาชีพ” ใหมาก
ยิ่งขึ้น เพราะจากการเสวนาบนเวทีวิชาการในงานสัมมนาผูบริหารระดับภูมิภาค 9 จุด มีหลายองคกร
พรอมเปดทางใหโรงเรียนพานักเรียนเขาไปศึกษาเรียนรู และทํางานมีรายได
1.3.2.4 ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ” ที่ไดรับคัดเลือกในปนี้ เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงานดานการสงเสริมงานอาชีพ
ในโรงเรียน เปนผลงานที่แสดงใหเห็นศักยภาพของโรงเรียน ทั้งในดานการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู ของการกาวสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน ตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ดังนั้นในปงบประมาณ 2560 ซึ่งเปนปสุดทายของโครงการ จึงควรเพิ่มเปาหมายจํานวนผลงานให
มากขึ้น หรือมากที่สุดเทาที่โรงเรียนจะทําได และจัดโอกาสใหโรงเรียนไดแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันอยางทั่วถึง ซึ่งอาจจัดภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือภายในจังหวัด รวมทั้งภาพรวมระดับ
ภูมิภาค จะชวยใหโรงเรียนตาง ๆ และสาธารณชนเห็นผลงานของโรงเรียน ผูปกครองเห็นความ สามารถ
ของบุตรหลาน มีเจตคติที่ดีตอการใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนใกลบาน เด็กในชุมชนมีทักษะพื้นฐาน
ดานการประกอบอาชีพ และเห็นชองทางการประกอบอาชีพทั้งในปจจุบันและในอนาคต
1.3.2.5 สื่อ VTR (Video Tape Recorder) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
เปนผลงานที่ เผยแพร ให เห็ นกระบวนการดําเนิ นงานดานการสงเสริมอาชี พในโรงเรียนที่เป นรูปธรรม
เปนการตอยอดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ จากเอกสารมาเปนสื่อเทคโนโลยี ที่สามารถประชาสัมพันธ
กระบวนการจัดการเรียนรูไดในเชิงประจักษ โรงเรียนผูเปนเจาของผลงานควรใชใหคุมคา เขตพื้นที่การศึกษา
ใชใหเปนประโยชน และจากผลงานที่ปรากฏในปนี้ ทําใหเชื่อไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนที่
พัฒนาตนเองมาตั้ งแต ป งบประมาณ 2553 มี ผลงานการส งเสริ มอาชี พในโรงเรี ยนที่สามารถเผยแพร
ประชาสัมพันธได บางโรงเรียนอาจมีหลายเรื่อง จึงเสนอใหทุกโรงเรียนจัดทําสื่อประชาสัมพันธผลงาน
ดานอาชีพของตนเองไว เพราะนอกจากจะใชในการประชาสัมพันธแลว ยังสามารถใชเปนสื่อในการพัฒนา
บุคลากรและเปนสื่อการเรียนการสอนไดอยางดีอีกดวย
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1.3.2.6 การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี
ประจํ า ตํ า บลระดั บ ภู มิภ าค ป งบประมาณ 2559 เปน การดําเนิน งานที่เปน ไปตามหลักการพัฒ นา
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ทั้งดาน“คุณภาพ โอกาส
และการมีสวนรวม” มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชน และเอกชนทุกภาคสวน
กิ จกรรมการสัมมนาเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในดานการสงเสริมงานอาชี พ
ในโรงเรียนใหกับผูบริหารโรงเรียน จากการฟงบรรยายของวิทยากร จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและ
ศึกษากระบวนการดําเนินงานที่ไดมาซึ่งผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนตาง ๆ
และจากการเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการของการสัมมนา ซึ่งเปนการประมวลผลจากการ
ขับ เคลื ่อ นและพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาโรงเรีย นดีป ระจํ า ตํ า บลที่เ ห็น เปน รูป ธรรม ความรู และ
ประสบการณที่ไดรับจากวิทยากรในแตละภูมิภาค ลวนมีประโยชนโดยตรงตอโรงเรียนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทุกองคกรที่มารวมใหความรูมีความเต็มใจและใหความรวมมือเปนอยางดี ในการที่ไดมีโอกาส
ชี้ชองทางหรือรวมพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงเยาวชนใหเห็นความสําคัญของการมี
อาชี พ หรื อการทํ ามาหากิ น หลายคนไดเยี่ยมชมผลงานนั กเรียนแล วนําไปเปนขอมู ลตัวอยางในการ
บรรยาย เสวนา ยกยองชมเชย รวมทั้งแนะแนวทางไปสูการประกอบอาชีพ นับเปนบทเรียนที่มีคุณคา
อยางยิ่ง โรงเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
งานอาชีพ และเห็นชองทางการประกอบอาชีพไดทั้งในระหวางเรียนและในอนาคต นอกจากผูบริหาร
และผูรวมงานจะไดรับความรูและประสบการณแลว ยังไดผลการดําเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค
และสะทอนใหเห็นการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของคณะทํางานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

1.4 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล

1.4.1 เชิงปริมาณ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในระดับชั้นหลัก คือชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของทุกโรงเรียน ทุกสังกัด หลายปการศึกษาที่ผานมา โดย
ในปการศึกษา 2557 ทําการทดสอบ 8 วิชา สวนในปการศึกษา 2558 – 2559 ทําการทดสอบ 5 วิชา
ผูวิจัยไดทําการจําแนกผลการทดสอบเฉพาะโรงเรียนดีประจําตําบล 6,534 โรงเรียน ในปการศึกษา
2557, 2558 และ 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนเปดทําการสอน
เพื่อนําเสนอเปรียบเทียบกับ คาเฉลี่ยระดับ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับประเทศ ดังปรากฏในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้น ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2557 จําแนกรายวิชา
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล

จํานวน
ผูเขาสอบ
731,113
487,499
107,856
ผูเขาสอบ
667,912
500,295
27,650

ไทย คณิต
44.88 38.06
44.03 36.77
43.93 35.97
35.20 29.65
35.39 29.59
33.78 26.98

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
วิทย สังคม อังกฤษ สุขศึกษา
42.13 50.67 36.02 52.20
40.97 49.03 32.88 50.77
40.53 48.64 31.46 50.42
คะแนนเฉลี่ย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
38.62 46.79 27.46 59.32
38.77 46.94 27.09 59.72
35.68 45.00 26.34 56.38

ศิลปะ
45.61
44.24
43.82

การงาน
56.32
55.24
55.28

43.14
43.24
40.17

45.42
45.87
43.60

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) , 2558.

จากตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2557 พบวาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงที่สุด รองลงมาเปนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (55.28, 50.42 และ 48.64 ตามลําดับ) วิชาที่ไดคะแนน
ต่ํ า สุ ด คื อภาษาอั งกฤษ (31.46) แตเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ระดับสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน คะแนนต่ํากวาทุกวิชา ยกเวนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงที่สุด รองลงมา
เปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (56.38, 45.00 และ
43.60 ตามลํ าดั บ) วิชาที่ไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (26.34) แตเมื่อเปรีย บเทีย บกับระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนต่ํากวาทุกวิชา
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ตารางที่ 2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ชั้น ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2558 จําแนกรายวิชา
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล

จํานวน
ผูเขาสอบ
716,771
471,318
127,197
ผูเขาสอบ
656,817
491,922
28,684

ไทย
49.33
48.39
48.25
42.64
42.89
41.37

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
คณิต
วิทย
สังคม
43.47 42.59 49.18
41.76 41.55 47.64
40.94 41.18 47.41
คะแนนเฉลี่ย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
32.40 37.63 46.24
32.42 37.88 46.42
28.64 35.91 43.51

อังกฤษ
40.31
36.61
34.94
30.54
30.08
26.94

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2559.

จากตารางที่ 2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2558 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทยสูงที่สุด รองลงมาเปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
วิชาวิทยาศาสตร (48.25, 47.41 และ 41.28 ตามลําดับ) วิชาที่ไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ
(34.94) แตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนต่ํากวา
ทุกวิชา
สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงที่สุด
รองลงมาเปนวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร (43.51, 41.37 และ 35.91 ตามลําดับ) วิชาที่ไดคะแนน
ต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (26.94) แตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนต่ํากวาทุกวิชา
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ตารางที่ 2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้น ป.6 และ ม.3 ปการศึกษา 2559 จําแนกรายวิชา
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
รร.ดีตําบล

จํานวน
ผูเขาสอบ
724,347
471,053
159,163
ผูเขาสอบ
637,491
476,748
27,501

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ไทย
คณิต
วิทย
สังคม
52.98
40.47 41.22 46.68
51.88
38.76 40.27 45.08
51.11
37.54 39.48 44.10
คะแนนเฉลี่ย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
46.36
29.31 34.99
49.00
46.81
29.53 35.12
49.34
43.38
24.70 32.72
45.60

อังกฤษ
34.59
31.11
29.19
31.80
31.39
27.49

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560.

จากตารางที่ 2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 6 ป การศึ กษา 2559 พบว า คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบของโรงเรี ยนดี ประจํ าตํ าบลในระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทยสูงที่สุด รองลงมาเปนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชา
วิทยาศาสตร (51.11, 44.10 และ 39.48 ตามลําดับ) วิชาที่ไดคะแนนต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (29.19)
แตเมื่อเปรียบเทียบ กับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนต่ํากวาทุกวิชา
สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงที่สุด
รองลงมาเปนวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร (45.60, 43.38และ 32.72 ตามลําดับ) วิชาที่ไดคะแนน
ต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ (27.49) แตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนต่ํากวาทุกวิชา
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ตารางที่ 2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้น ป.6, ม.3 ปการศึกษา 2557-2559 ของโรงเรียนดีประจําตําบล
จําแนกรายวิชา
ปการศึกษา
2557
2558
2559
ปการศึกษา
2557
2558
2559

จํานวน
ผูเขาสอบ
107,856
127,197
159,163
ผูเขาสอบ
27,650
28,684
27,501

ไทย
43.93
48.25
51.11
33.78
41.37
43.38

คะแนนเฉลี่ย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
คณิต
วิทย
สังคม
35.97 40.53 48.64
40.94 41.18 47.41
37.54 39.48 44.10
คะแนนเฉลี่ย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
26.98 35.68 45.00
28.64 35.91 43.51
24.70 32.72 45.60

อังกฤษ
31.46
34.94
29.19
26.34
26.94
27.49

จากตารางที่ 2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557, 2558
และ 2559 พบวา ทุกปการศึกษาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงที่สุด รองลงมาวิชาสังคมศึกษา และวิชา
วิทยาศาสตร วิชาที่ไดคะแนนต่ําสุดคือภาษาอังกฤษ
สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ทุกปการศึกษาคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมา ปการศึกษา 2557 วิชาวิทยาศาสตร แตปการศึกษา 2558 และ 2559
คือวิชาภาษาไทย สําหรับวิชา ที่ไดคะแนนต่ําสุดทุกปการศึกษา คือวิชาภาษาอังกฤษ
1.4.2 เชิงคุณภาพ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนสวนใหญไดสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานอาชีพ และมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ซึ่งโรงเรียนไดใชเวลาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูในการสงเสริมดานอาชีพแกนักเรียน โดยจัดเปน
ฐานการเรียนรูตามกลุมสนใจ เนนกระบวนการผลิตเปนหลัก บางโรงเรียนสงเสริมการจําหนายเพื่อเปน
รายไดระหวางเรียน แตพบวานักเรียนยังขาดทักษะดานอาชีพแบบครบวงจร โรงเรียนสวนใหญจะเปน
ผูผลิตตามแบบ ขาดทักษะการตลาด ไมสามารถคิดตนทุน-กําไรของสินคาไดดวยตนเอง ยังไมสามารถ
คิดนอกกรอบเพื่อการตอยอด และสรางสรรคสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และไดผลิตภัณฑ
ที่แปลกใหมนาสนใจกวาเดิม
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โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาอาชีพ โดยครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการ
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย การคิดตนทุน-กําไร ซึ่งจะเปนพื้นฐานนําไปสูการประกอบอาชีพ ควรสงเสริม
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การลดตนทุน การนํา
เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงการตลาด
จุดออน พบวา นักเรียนยังขาดทักษะดานอาชีพแบบครบวงจร เปนผูผลิตตามแบบที่
ทําตาม ๆ กันมา ขาดทักษะการตลาด ไมสามารถคิดตนทุน-กําไรของสินคาไดดวยตนเอง ไมสามารถ
คิด นอกกรอบเพื่อการตอยอดและสรางสรรคสินคาใหมีมูล คาเพิ่ม และไมส ามารถสรางผลิตภัณฑ
ที่แปลกใหมได
ขอเสนอแนะ
1) โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาอาชีพ ไวในหลักสูตรสถานศึกษา
2) ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการทําบัญชีรายรับ-รายจาย การคิดตนทุน-กําไร
ซึ่งจะเปนพื้นฐานนําไปสูการประกอบอาชีพ
3) ควรสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยศึกษาหาความรูและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ การลดตนทุน การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการตลาด
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลดวยกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่กลาว
มาขางตน เปนการประมวลแนวคิดหลักการในการนิเทศการศึกษา และการดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งเปนพันธกิจของหนวยงาน 3 ระดับ คือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา รวมทั้งผลการนิเทศที่เกิดจากการ
ดําเนิ นงานและผลที่เกิดกับผูเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอมูลดังกลาวชว ยสะทอนใหเห็น
กระบวนการดําเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การเตรีย มผูเ รียนในวันนี้ใหมีทักษะที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคั ญของ
วงการศึกษา เพราะสังคมโลกขณะนี้มีการพัฒ นาเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การสื่อสาร ซึ่งมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนถายทอดขอมูลใหม ๆ หมุนเวียนอยูตลอดเวลาอยางไมมี
ที่สิ้นสุด จึงจําเปนตองเสริมสรางทักษะดังกลาวใหกับผูเรียน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเยาวชน
เหลานั้นสามารถดํารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได สามารถและพรอมที่จะเผชิญหนากับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต การตื่นตัวและเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การสรางพลังทางการศึกษาเพื่อใหไดเยาวชนที่มีคุณภาพจึงเปนกลยุทธหนึ่งของการพัฒนาชาติสําหรับ
ประเทศไทย การจัดการศึกษาเพื่อสรางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดยึดแนวคิดของการจัดการศึกษา
สากล ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา ดังนี้
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2.1.1 การจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะแหงอนาคตใหม แนวคิดนี้
วิจารณ พานิช (2556 : 14 - 17) ใหหลักการและแนวทางพัฒนาไววา ในศตวรรษที่ 21 สถานการณโลก
มีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษาตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับภาวะ
ความเปนจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่องการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดถูกพัฒนาขึ้น
โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวยบริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล
บริษัทไมโครซอฟต บริษัทวอลตดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ
รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership
for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21 หนวยงานเหลานี้มีความกังวลและเห็น
ความจําเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น
โดยมีองคประกอบที่เปนทั้งดานความรูและทักษะไดแก การเรียนรูเพื่อใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญ
ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ 3 กลุม คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
และทั กษะด านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 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
เกิดขึ้นใหมมากมาย และหลายสวนผิดหรือไมดีแลว มีของใหมที่ดีกวา
จุดสําคัญคือการสอนเพื่อใหเกิดทักษะแตละทักษะตองใหนักเรียนหรือนักศึกษาเรียน
และฝกทักษะโดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และคิดทบทวน หรือเรียนแบบ Active
Learning อยางแทจริง
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2.1.2 องคประกอบของความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่กลาวมาขางตนมีรายละเอียด ที่ทํา
ใหเห็นองคความรูและกลุมทักษะที่ชัดเจน ตามที่ พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556 : 52) ไดกลาวไว ดังนี้
องค ประกอบของความรู คือ ความรูในวิ ชาหลักหรือวิ ชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่
สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 (Core Subjects and 21 Century Themes) ไดแก 1) ภาษาอังกฤษ การอาน
ศิลปะในการใชภาษา 2) ภาษาตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 3) คณิตศาสตร 4) เศรษฐศาสตร
5) ศิลปะ 6) วิทยาศาสตร 7) ภูมิศาสตร 8) ประวัติศาสตร และ 9) การปกครอง และความเปนพลเมือง
สําหรับดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนตองสงเสริมความเขาใจ
เนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูง ดวยการสอดแทรกทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอไปนี้
เขาไวในทุกวิชาหลักดวย ไดแก
2.1.2.1 ความรูเรื่องโลก (Global Awareness)
2.1.2.2 ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial,
st

Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)

2.1.2.3 ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
2.1.2.4 ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
2.1.2.5 ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)
2.1.3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ 3 กลุม คือ
2.1.3.1 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก
1) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุม
ไปถึงการคิดแบบสรางสรรค การทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูอื่น และการนําความคิดนั้นไปใชอยาง
สรางสรรค
2) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
หมายความรวมถึงการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแกปญหา
3) การสื่อสารและการรวมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเนน
การสื่อสารโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพชัดเจน และการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.3.2 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 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

การทํางานนั้นไมเพียงตองการคนที่มีความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการคิดเทานั้น
หากแตยังตองการผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอีกดวย ทักษะที่จําเปน ไดแก
1) ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
2) ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative and Self Direction)
3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills)
4) การเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิดชอบ เชื่อถือได (Productivity and
Accountability)
5) ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21
การใหการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว อยางเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตน
วิโรจน สารรัตนะ (2556 : ออนไลน) กลาวถึงการใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ไววา การให
การศึกษาจะมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปนโรงเรียน
ที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน (Project - Based Curriculum) เปนหลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของ
กับปญหาในโลกที่เปนจริง เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเกี่ยวกับอนาคต
เชิงวัฒนธรรม สังคมและสากล ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสรางเปนภาพของการ
เปนศูนยรวมประสาท (Nerve Centers) ที่ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียนและ
ชุมชนเขาสูขุมคลังแหงความรูทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรูไปเปนสนับสนุน
ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู และนําความรูเปนเครื่องมือสูการปฏิบัติและ
ใหเปนประโยชน เปนการเรียนรูเพื่อสรางความรู และตองมีการสรางวัฒนธรรมการสืบคน (Create a
Culture of Inquiry)
ในศตวรรษที่ 21 การใหการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy
of Learning) จะเปลี่ยนไปเนนทักษะการเรียนรูขั้นที่สูงขึ้น(Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะ
ทักษะการประเมินคา (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค
(Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอดีตที่ผานมา นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช
เวลาในการเรียนรายวิชาตาง ๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อใหจบการศึกษา แตในปจจุบันจะพบปรากฏการณ
ใหมที่แตกตางไป เชน การเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตในโลกที่เปนจริง (life
in the Real World) เนนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน
(Flexible in how we Teach) มีการกระตุนและจูงใจใหผูเรียนมีความเปนคนเจาความคิดเจาปญญา
(Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกไป
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ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ
(Critical Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (Project - Based)
และขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research - Driven) เชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศและโลก
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ (Collaboration) กับโครงงานตางๆ ไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่เนน
ทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21
และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรูจากการใหบริการ (Service) ก็เปนองคประกอบ
ที่สําคัญ ภาพของหองเรียนจะขยายกลายเปนชุมชนที่ใหญขึ้น (Greater Community) นักเรียนมี
คุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได(Self - Directed) มีการทํางานทั้งอยางเปนอิสระและรวมมือกับคนอื่น
หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล หลักสูตรจะไมเนนการยึดตําราเปนตัวขับเคลื่อน (Textbook - Driven) หรือแบบแยกสวน
(Fragmented) เชนในอดีต แตจะเปนหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและ
เนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง (As an End) เชนที่เคยเปนมา แตนักเรียนจะตองมีการเรียนรูผาน
การวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรูจากตําราจะเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรู (Knowledge)
จะไมหมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลข แตจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการปฏิบัติโดย
เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาที่มีอยู ทักษะและเนื้อหาที่ไดรับจะเกี่ยวของและมีความจําเปน
ตอการปฏิบัติในโครงงาน จะไมจบลงตรงที่การไดรับทักษะและเนื้อหาแลวเทานั้น การประเมินผลจะ
เปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไมเกี่ยวโยงกับความเขาใจตอการนําไปปฏิบัติไดจริง ไปเปน
การประเมินที่ผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย (Self - assessment)
ทักษะที่คาดหวังสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรูผานหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการบูรณาการ
ยึดโครงงานเปนฐานและอื่นๆดังกลาว จะเนนเรื่องทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(Information, Media and Technology Skills) ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือ (Collaboration)
ในการทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ในปญหาที่ซับซอน การนําเสนอดวยวาจา
และดวยการเขียน การใชเทคโนโลยี ความเปนพลเมืองดี การฝกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติ
สิ่งตางๆ ที่กลาวมาขางตน
ดังนั้น การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives)
จากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสูกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ที่ให
โลกของนักเรียนและโลกความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูที่ไปไกลกวา
การไดรับความรูแบบงายๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา
ทักษะองค การ ทัศนคติ เชิ งบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร
ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และความตระหนัก
ในสภาพแวดลอม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค (The Ability to Handle
Knowledge Effectively in Order to Use it Creatively) ถือเปนทักษะที่สําคัญจําเปนสําหรับการ
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เปนนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายในการที่จะพัฒนาการเรียนเพื่ออนาคตใหนักเรียนไทยมี
ทักษะ ทัศนคติ คานิยมและบุคลิกภาพสวนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก (Optimism)
ที่มีทั้งความสําเร็จและมีความสุข
2.2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ปรเมธี วิมลศิริ (2559 : ออนไลน) กลาวถึงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป โดยมียุทธศาสตรดานการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ
2.2.1 ความมั่นคง
2.2.2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2.3 การลงทุนในทรัพยากรมนุษย
2.2.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2.2.5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศ
พัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 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.) ที่เขามาบริหารประเทศ บนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง
และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไป
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
การผลิ ต และขาย ส ง ออกเหล็ ก กล า รถยนต กลั่ น นํ า มั น แยกก า ซธรรมชาติ ปู น ซี เ มนต เป น ต น
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 กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation”
อินเดีย “Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใตที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”
ลักษณะไทยแลนด 4.0
“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลัก
คือเปลี่ยนจากการผลิตสินคา“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือเปลี่ยน
จากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้นและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ ( Entrepreneur)
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู และรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสู
การเปน Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา
ไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ไทยแลนด 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบาง?
เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ 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 และระบบเครื่องกลที่ใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน
4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลน โดยไมตองใชคน
เทคโนโลยีการศึกษา “E - Market places” “E – Communes” เปนตน
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5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 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 กลุมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ การปรับแกกฎหมายและกลไก
ภาครัฐ พัฒนาแบงชั้นภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน กลุมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมที่ 3
การสงเสริมการทองเที่ยวและไมล การสรางรายไดและการกระตุนการใชจายภาครัฐ กลุมที่ 4 การศึกษา
พื้นฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุมที่ 5 การ
สงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมกลุม SMEs และผูประกอบการใหม
(Start Up) ซึ่งแตละกลุมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน
กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนอีกนโยบายหนึ่ง
ที่เปน การวางรากฐานการพั ฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตน ในการขับ เคลื่อนไปสูการเปน
ประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลัง
ของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา
และบุคลากรทั้งในและระดับโลก นี่เปนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อกาวเขาสูโมเดล “ประเทศ
ไทย 4.0” ของรัฐบาลในปจจุบัน
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย ไดกลาวถึงการพัฒนาเยาวชนไทยให
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวไวขางตน เปนหลักการที่สามารถ
นํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งเปนโรงเรียนในพื้นที่ชนบทไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เตรียมเยาวชนเขาสูสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
จัดการเรียนรูตองสอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่น และสงผลตอผูเรียน ทั้งในดานความรูประสบการณ
และทักษะการดํารงชีวิต
3. การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
การพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา เปนเปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียน
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตองสงเสริมใหนักเรียนที่ไมประสงคจะเรียนตอในระดับสูง แตตองการมีงานทํา
มีรายไดระหวางเรียน อันเปนการชวยเหลือตนเองและครอบครัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
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มีความสุข โรงเรียนดีประจําตําบลทั่วประเทศก็มีเปาหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพ
เพื่อเดินไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากินตามภาพความสําเร็จของโครงการ
การสงเสริมงานอาชีพในโรงเรีย นใหเกิดความกาวหนาขึ้น นี้ สํานักงานสงเสริมสังคม
แหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (2556 : ออนไลน) ไดใหการ
สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการปฏิบัติการเชิงรุกดานอาชีพ
โดยเปดหลักสูตร “สูการมีงานทํา” เนื่องจากบริบทของพื้นที่ไมเอื้ออํานวย การจัดการเรียนการสอน
โดยเนนวิชาการเพียงอยางเดียวไมประสบความสําเร็จ จึงจัดใหมีโรงเรียนนํารองการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพของเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นจํานวน 30 โรงเรียน และมี 9 โรงเรียนที่ไดบรรจุหลักสูตรทักษะอาชีพ
เขาไปในการเรียนการสอนแลว นอกจากนี้ยังมีการปรับเขตพื้นที่การศึกษาใหเปน “สหกรณศูนยการ
แสดงสิ น ค า และผลิ ตภั ณฑ ฝ มือนั ก เรีย น” เพื่ อเปน ตั ว กลางเชื่อมโยงสิน คา และบริก ารจากนักเรีย น
เชื่อมตอภาคธุรกิจ
ผู บ ริ ห ารการศึ กษาหลายท านให ความเห็ นเกี่ยวกั บหลั กการดั งกล าว ที่ เปนไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ไดแก ณรงค อภัยใจ (2556 : ออนไลน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองกึ๊ด หนึ่งในโรงเรียน
นํารองที่ใช “อาชีพ” เปนตัวสรางความสนใจใหเด็กกลับเขาหองเรียน และสรางรายไดระหวางเรียนมา
นานกวา 5 ป สะทอนวา การสรางเครือขายเพื่อการสอนทักษะอาชีพใหแกนักเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก
ตั้งแตเครือขายระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน สถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในทองถิ่น เพื่อฝก
ทักษะไดอยางครบวงจรเหมือนสถานประกอบการเต็มรูปแบบ ซึ่งไดทั้งการบริหารจัดการ งบประมาณ
และรูปแบบการประเมินที่ควรวัดคนมากกวาวัดผล
รังสรรค วิบูล ยอุปถัมภ หัวหนาฝายการศึกษาองคกรยูนิเซฟ ประเทศไทย (2556 :
ออนไลน) เสริมวาการศึกษาเพื่อการสรางทักษะวิชาชีพนั้นตองไมละเลย“ความสําคัญของวิชาสามัญ”
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู เพราะการสรางทักษะใหเกิดกับผูเรียนมีหลายระดับ ทั้งทักษะ
พื้น ฐาน ทั กษะการประยุกต และทั กษะวิช าชีพ เพราะหากฐานรากไมแข็งแรงแลว ก็ยากจะใหเด็ก
เยาวชนสามารถคิดตอยอดเองได
จากความรวมมือของสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)
และกระทรวงศึกษาธิการ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2556 : ออนไลน) กลาววา เปนความสุขใจที่
สะทอนใหเห็นภาพความสุขของเด็ก ๆ ผานกระบวนการปฏิบัติการเรียนวิชาชีพในโรงเรียน ซึ่งในความ
เปนจริงแลวการสอนวิชาชีพในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นมานานแลว แตความสําคัญอยูที่กระบวนวิธีการสอน
ซึ่งการที่เขตพื้นที่การศึกษาไดสรางเครือขายผูนําการเรียนรูสูทักษะชีวิต และโลกของงาน ดวยการเชิญ
ผูประกอบการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการใหความเห็น
บูรณาการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อใหเด็กเกิดทักษะ ชวยกันพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อชวยกัน
เลื่อนระดับการศึกษาใหสูงขึ้น อีกทั้งเห็นความกระตือรือรนความตั้งใจที่จะสานตอของคนในพื้นที่
ซึ่งการทํางานมีความกาวหนา แตถาจะกาวไปไกลวานี้ ทุกคนก็ตองรวมกันผลักดัน โดยมีโจทยที่ก็ยัง
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ไมไดรับคําตอบ แตอยากจะฝากไวกับการศึกษาไทย เมื่อโจทยการศึกษาเปลี่ยนไป ทุกฝายจําเปนตอง
หันกลับมาชวยสรางจุดตางที่ตรงใจผูเรียนและตอบโจทยชีวิตของคนในทองถิ่น
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (2559ก : 3, 5 - 7) ไดจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพื่อใชเปน
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษา จะตองพัฒนากําลังคนใหมีขีด
ความสามารถและศั ก ยภาพในการแข ง ขั น บนเวที โ ลก จึ ง ได มี แ ผนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ
(พ.ศ. 2558 – 2564) มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายของชาติ ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษา
ในหลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมาก
ยิ่งกวาเนื้อหาตามตํารา (Content) ซึ่งองคการยูเนสโกไดแนะนําวาผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม
3 กลุม ไดแก ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน
ทักษะเพื่อการทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด
วิเคราะหการคิดสรางสรรค กาทํางานเปนทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะ
เบื้องตนของอาชีพที่สนใจ ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ
2558 และ 2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยัง
ไดตระหนักถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อใหผูเรียน
มองเห็นภาพงานอาชีพตางๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็น
เสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ และได
รวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดานรางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการทํางาน (ขยัน
อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และรับผิดชอบ) ใหสามารถกาวสูโลกแหงการทํางาน หรือ ศึกษาตออยางมี
คุณภาพ
การจัดทําเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพใหกับนักเรียน จะตองยึดหลักการ
ใหนักเรียนรูจักอาชีพอยางหลากหลาย และรับรูลักษณะของอาชีพในจังหวัดและอําเภอที่เปนทองถิ่น
ของนักเรียนเอง เปนการกระตุนความสนใจใหกับตัวนักเรียน มีการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสม
ดานอาชีพจะทํานักเรียนไดรูจักตัวตน ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนตามโปรแกรมการเรียนที่สอดคลองกับ
บุคลิกภาพของตัวนักเรียนเองซึ่งโรงเรียนจะตองเปดกลุมวิชาในรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับประเภท
และสาขาวิชาชีพที่เปนไปตามความตองการอัตรากําลังแรงงานของจังหวัดและอําเภอ การจัดการเรียน
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การสอนจะเนนการเรียนรูแบบฝกและถอดประสบการณ (Problem Based Learning : PBL) โดย
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ เพื่อสรางทักษะและสมรรถนะ ใหเกิดการคนพบ
ความถนัดของตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมองเห็นสาขาวิชาที่จะทําการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ
ในแตละกลุมอาชีพในอนาคตไดเปนอยา งดี ทั้งนี้นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนเสนทางระหวางเรีย น
โดยเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได เมื่อนักเรียนคนพบตนเองวายังไมใชโปรแกรมการเรียนที่จะนําไปสู
ความถนัดดานอาชีพของเขาไดจริง
การจัดทําโปรแกรมการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
จะดําเนินการในรายวิชาเพิ่มเติม ใหเปนไปตามความตองการอัตรากําลังแรงงานในจังหวัดและอําเภอ
โดยความรวมมือกับสถานประกอบการและกลุมอาชีพอิสระใชเปนที่ฝกและถอดประสบการณในรายวิชา
ความถนัดตามสมรรถนะทางอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสําหรับมัธยมศึกษาตอนตน และการฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนการจัดรายวิชาความถนัดทางวิชาที่เปน
พื้นฐานความรูของสาขาอาชีพ ใหทําความรวมมือกับหนวยงานดานการฝกอาชีพ หรือสถาบันทาง
การศึกษา กําหนดหลักสูตรรายวิชาและผลการเรียนรูที่สอดคลองกับโปรแกรมการเรียนตามประเภท
หรือกลุมสาขาอาชีพ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจัดทําหลักสูตรรายวิชาตามหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้นของวิทยาลัยสารพัดชาง หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่มีการจัดทําหลักสูตร
อยู สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรทวิศึกษาใหใชหลักสูตรตามโครงการเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไดทําความรวมมือกับกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไวแลว สําหรับหลักสูตรรายวิชาความถนัดทางกลุมสาขาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาใหทําความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เปดกลุมสาขาวิชาชีพรองรับโปรแกรมการเรียนของโรงเรียนอยู
การจัดประสบการณการเรียนรูการเปนผูประกอบการ ใหโรงเรียนดําเนินการในกิจกรรม
ชุมนุม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนการรวมตัวกันของนักเรียนที่สนใจ หรือมีบุคลิกภาพดานอาชีพ
แบบเดียวกัน เปดบริษัทจําลองที่มีการจดทะเบียน ทําโครงการผลิตและจัดจําหนายสินคา มีการวิเคราะห
ความตองการตลาด ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ กําหนดกระบวนการผลิตและแปรรูป สรางกลยุทธการขาย
การบรรจุผลิตภัณฑ การขายและจัดจําหนาย ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการประกอบการ ทําบัญชี
รายรับรายจาย สามารถปฏิบัติจริงอยางยั่งยืน
สรุป การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน เปนพันธกิจสําคัญที่หนวยงานหลาย
ระดับ ไดระดมใหเกิดการบริหารจัดการขึ้น ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ
เรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน เพื่อทําความกระจางในแนวทางการจัดการศึกษาที่สงเสริมเพิ่มพูนเรื่องการพัฒนา
งานอาชีพในโรงเรียน ซึ่งสามารถดําเนินการไดทั้งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ฝกทักษะประสบการณ แนวคิดดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนหลักการและเปนขอมูลในการวิเคราะห
หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่สอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน
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4. การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จยอมตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลหรือฝายตาง ๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหไดผลงานที่เปนไปตามเปาหมาย การมีสวนรวมเปนพฤติกรรมที่มีทฤษฎีรองรับ
ซึ่งเปนทฤษฎีดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ไดแก ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow, อางถึงใน
เสาวนีย เดือนเดน และคณะ, 2557 : 11 - 12) เปนทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับการจูงใจใหบุคคลเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุความสําเร็จดวยการจูงใจบุคลากรในองคการ โดยคํานึงถึง
ความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย เ ป น หลั ก คื อ ความต อ งการพื้ น ฐานทางกายภาพและชี ว ภาพ
ความตองการความมั่นคงปลอดภัยและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนคนที่มีคุณคาของกลุม
เปนสมาชิกนั้น ๆ ความตองการไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับจากสังคม ความตองการมีฐานะเดน
ในสังคม และความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
4.1 ความหมายของการมีสวนรวม
วิลเลี่ยม (William, 1976 : 111- 124) ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา
หมายถึง กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ
แกปญหาของตนเอง
องคการอนามัยโลกและองคการยูนิเซฟ (WHO & UNICEF, 1978 : 41) ไดใหคํานิยาม
ของการมีสวนรวมวา หมายถึงการเขามารวมกันอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนในการตัดสินใจ
เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม จัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุจุดหมาย และเปนการปฏิบัติตามแผนหรือ
งานโครงการตาง ๆ ดวยความสมัครใจ
วชิรวัชร งามละมอม (2559 : ออนไลน) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึงการเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันในการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลรวมกัน โดยเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข พัฒนางานในกลุม
ใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมธา หริมเทพาธิป (2560 : ออนไลน) สรุปความหมายของการมีสวนรวมไววาหมายถึง
กระบวนการที่ประชาชนเขามามีสวนในการดําเนินงานรวมกัน ไมวาจะเปนในดานการแกปญหาหรือ
การพัฒนา โดยรวมกันคิดพิจารณา ตัดสิน รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบ ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบ
ตอประชาชนเอง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยเฉพาะฝายที่มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การยอมรับอยางเปนฉันทามติในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
ความหมายของการมีสวนรวมจากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาพอสรุปไดวา
การมีสวนรวมหมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนการทําประโยชนในเรื่อง
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 ขั้นตอน คือ
1) การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ
ตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญ
คือ ตองตัดสินใจดวยตนเอง
2) การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและบริหารการใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบไดในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน
3) การใชประโยชน โดยประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชนได
4) การไดรับประโยชน โดยประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชน
ในพื้นฐานที่เทาเทียมกัน
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 : 213 - 218) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ของชุมชนพบวาการมีสวนรวมมี 4 แบบ คือ
1) การมีสวนรวมการตัดสินใจ (Decision Making) เปนกระบวนการตอเนื่องที่ตอง
ดําเนินการตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และตัดสินใจในชวงการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปดวยการสนับสนุน
ทรัพยากรการบริหาร การประสานความรวมมือ
3) การมีสวนรวมในผลประโยชนและชื่นชมยินดี (Benefits) ประกอบดวยความสําคัญ
ของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพ การกระจายผลประโยชนที่มีความหมายตอสังคมและบุคคล
4) การมี สวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)เกี่ยวกับ การควบคุมและการ
ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
ชาปน (Chapin, 1997 : 317) ไดแบงการมีสวนรวมในงานออกเปน 4 ประเภทดังนี้
1) การมี ส วนร ว มในการตัดสิน ใจประกอบดว ย 3 ขั้นตอน คือการริเริ่มตัดสิน ใจ
ดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียงคัดคาน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่ง
ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ ไมวาจะเรื่องของการจัดระบบการทํางาน วิธีการทํางาน ใครเปนผูกระทําและ
ทําอยางไร
2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ การมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากร
การบริหาร การประสานความรวมมือ การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน
3) การมีสวนรวมในผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล
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4) การมีสวนรวมในการประเมินผล คือ การมีสวนรวมในการใหขอมูลการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแกไขงานตาง ๆ
ใหดียิ่งขึ้น
4.3 ลักษณะของการมีสวนรวม
ณรงค วารีชล (2551 : 6) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวดังนี้
1) การมีสวนรวมในลักษณะตัวบุคคล ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลที่เขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ
2) การมีสวนรวมในลักษณะของกลุมขบวนการที่มุงสรางพื้นฐานอํานาจจากการสรางกลุม
และโครงสรางภายในหนวยงาน
3) การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ ใหความสําคัญที่การจัดโครงการอันกอใหเกิด
การมีสวนรวมที่ดี เนนกลุมเปาหมาย การถายทอดระบบเทคนิค ความรู การกระจายอํานาจสูประชาชน
4) การมีสวนรวมในลักษณะสถาบัน ใหความสําคัญในแงที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบัน มีการถายเทหรือขยายโครงการสรางอํานาจของกลุม ผลประโยชนและชนชั้นทางสังคม
5) การมีสวนรวมในลักษณะนโยบาย เนนเรื่องหลักการยอมรับ การมีสวนรวมของ
ประชาชน และผูเสียเปรียบในสังคม และนํามากําหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เมตต เมตตการุณจิต (2547 : 247 - 248) กลาวถึงปจจัยดานสถานศึกษาที่เปนปจจัย
สงเสริม 3 ปจจัย คือ
1) ผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยนี้ถือเปนบุคลิกเฉพาะตัวซึ่งแตละคนจะมีไมเหมือนกัน
แมวาจะมีบทบาทหนาที่ไมแตกตางกันก็ตาม บางคนมีความรูสูงแตไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
ก็มี ดังนั้นหากผูบริหารมีมนุษยสัมพันธสูง มีความเปนกันเอง ใหเกียรติแกผูปกครองก็จะเปนปจจัย
ทําใหบรรยากาศเปนไปในทางที่ดี ในดานความซื่อสัตยก็เปนเรื่องสําคัญ หากผูบริหารมีความโปรงใส
ดานการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน หากสถานศึกษานําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคก็จะทําใหเกิดความศรัทธาจากชุมชน เพราะผูบริจาคยอมมุงหวังใหสิ่งที่
บริจาคไปนั้นเกิดประโยชนสูงสุด
2) ครู เปนบุคลากรสําคัญในการอบรมสั่งสอนใหความรูเด็ก ความเอาใจใสตอการเรียน
ของเด็กซึ่งเปนสิ่งปรารถนาของผูปกครอง จะทําใหผูปกครองยินดีที่จะตอบแทนสถานศึกษา ถาหากวา
บุตรหลานของเขาเรียนเกง ชนะการประกวดแขงขันตาง ๆ สามารถสอบเขาเรียนตอโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได
นอกจากนี้ความหวงใยของครูที่มีตอเด็กในดานสวัสดิภาพ ดานยาเสพติด ดานความสามารถ ของคณะครู
ตลอดจนความประพฤติของครู ถาเปนไปในทางที่ดีก็ยอมเปนปจจัยทําใหเปนที่พึงพอใจของผูปกครอง
3) ผลการปฏิ บัติ งานของสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญสุด สถานศึกษาที่มีชื่อเสีย ง
มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูเอาใจใสนักเรียน มีผลงานทางวิชาการ เชน ชนะการประกวดหองสมุด
ชนะการประกวดสุขภาพอนามัยเด็ก ชนะการประกวดแขงขันของนักเรียน เปนตน หากสถานศึกษาใด

61
มีคุณสมบัติในลักษณะดังที่กลาวมานี้ จะทําใหผูปกครองสนใจที่จะสงบุตรหลานของตนเขามาเรียน
จนทําใหบางแหงเกิดปญหาในการรับนักเรียน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกินความตองการของ
สถานศึกษา และบางกรณีก็มีผูปกครองใหสินบน และยินดีซื้ออุปกรณใหทางสถานศึกษาตามที่ตองการ
อีกดวย
การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาทั้งของไทย
และตางประเทศ ที่กลาวถึงความหมาย รูปแบบและลักษณะของการมีสวนรวม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ที่ตองอาศัยเครือขายการมีสวนรวมจากคณะนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
5.1 การวิจัยและพัฒนา (The Research & Development)
การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เปนการวิจัยลักษณะหนึ่ง
ที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย ซึ่งในปจจุบัน
องคกรจํานวนมากไดพยายามสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา
โดยเชื่อวาการวิจัยและพัฒนาจะชวยใหไดทางเลือกหรือวิธีการใหม ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายและลักษณะของการวิจัย
และพัฒนาไวดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2540 : 5) กลาววา การวิจัยและพัฒนา หมายถึงการวิจัยที่มุงนํา
ความรูจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยตอ โดยพัฒนาเปนเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถนําไปใชแกปญหาและ
ทดลองใชจนไดผลเปนที่นาพอใจ แลวจึงนําไปเผยแพรใชในวงกวางเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ (2543 : 174 - 174) กลาววาการวิจัย
และพัฒนา เปนการวิจัยที่มีจุดหมายเพื่อสรางหรือคนหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือ สิ่งประดิษฐ
ที่นําไปใชเพื่อพัฒนากลุมคน หนวยงานหรือองคกร จุดหมายปลายทางที่คาดหวังจึงเปนการมุงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติที่คาดวาจะดีขึ้น จึงมักเกี่ยวของกับการ
ทดลอง
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552 : 2 –12) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาไววา การวิจัย
และพัฒนา เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product) โดยทําการ
ทดสอบในสภาพจริง และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑหลาย ๆ รอบ จนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ดังนั้น
เปาหมายหลักหรือผลลัพธที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ
จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษา
คนควาอยางมีระบบ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยดําเนินการ
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ทดสอบในสภาพจริงและทําการปรับปรุงแกไข จนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
กลุมคน หนวยงานหรือองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1.1 ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา
กฤษิยากร เตชะปยะพร (2552 : ออนไลน) ไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนาวาการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใชกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มุงพัฒนาทางเลือกหรือ
วิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต การวิจัยและพัฒนาเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยมีการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/สิ่งประดิษฐ หรือวิธีการ) แลวมีการทดลอง ใช
เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ นวัตกรรมที่นํามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัว
แปรตน โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนตัวแปรตาม การวิจัยและพัฒนาจะให
ผลลัพธที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ
5.1.1.1 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทวัตถุที่เปนชิ้นอัน ซึ่งอาจเปนประเภท
วัสดุ/อุปกรณ/ชิ้นงาน เชน รถยนต คอมพิวเตอร ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู
คูมือประกอบ การทํางาน เปนตน
5.1.1.2 นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทที่เปนรูปแบบ /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 คุณคาของงานจะอยูที่สิ่งประดิษฐ/
ผลงานเปนชิ้นเปนอันที่สรางขึ้น” หรือ “วิธีการ/รูปแบบการทํางาน/รูปแบบการจัดการ” ที่พัฒนาขึ้น
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณคามาก คือกรณีที่สามารถสรางสิ่งประดิษฐหรือวิธีการที่ “ดูดี มีคุณคา
ใชงานไดอยางดี มีประสิทธิภาพ”
5.1.2 กระบวนการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอน ดังนี้
5.1.2.1 การสํา รวจ วิเคราะห สังเคราะหส ภาพปญ หาและความตองการ (R1:
Research ครั้งที่ 1) เปนการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) หรือการสังเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสภาพปญหาความตองการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสม ของผลิตภัณฑที่ตองการใหพัฒนา ผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะทําใหผูวิจัย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมายที่จะใช ผลิตภัณฑที่
พัฒนาขึ้น
5.1.2.2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ (D1 : Development ครั้งที่ 1) เปนการ
ดําเนินการ โดยการนําความรูและผลการวิจัยที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งจะเริ่มจากการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑโดยการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดวิธีที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ และทรัพยากรที่ตองการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งในดานกําลังคน งบประมาณ
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วัสดุ ครุภัณฑ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะหรือรูปแบบตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย สวนผลิตภัณฑที่จะพัฒนามีลักษณะอยางไร หรือสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑมีอะไรบาง จะขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑนั้น ๆ ในขั้นตอนของการ พัฒนาผลิตภัณฑนี้
จะตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสรางผลิตภัณฑแตละชนิด
5.1.2.3 การทดลองใชผลิตภัณฑ (R2 : Research 2) เมื่อสรางผลิตภัณฑเสร็จ
แลวจะตองนําไปตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ถาหากผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ยังไมเปนที่พึงพอใจ หรือมีบางสวนที่ไมสมบูรณ จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขจนผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สําหรับการทดลอง
ใชผลิตภัณฑ ดําเนินการ ดังนี้
1) การทดลองกับกลุมเปาหมายขนาดเล็ก เปนการทดลองเบื้องตนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องตนของผลิตภัณฑ เก็บรวบรวมขอมูลโดยสังเกต สัมภาษณ
สอบถาม แลวนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อปรับปรุงรูปแบบของ ผลิตภัณฑ
2) การทดลองกับกลุมเปาหมายขนาดใหญ เปนการนําผลิตภัณฑไปทดลองกับกลุม
เปาหมาย ที่มีขนาดใหญ หรือเรียกวากลุมนํารอง (Pilot group) วัตถุประสงคหลักของการทดลองใช
ผลิตภัณฑในกลุมขนาดใหญ เพื่อตองการที่จะบงชี้วา ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การพั ฒ นาหรื อ ไม ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การของขั้ น ตอนนี้ จ ะใช ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental design) แลวนําผลการวิจัยมาแกไขปรับปรุงผลิตภัณฑ
3) การทดลองความพรอมนําไปใช หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑจนมี
ความมั่นใจในดานคุณภาพ ผูวิจัยจึงนํารูปแบบไปทดลองใช เพื่อตรวจสอบความพรอมสูการปฏิบัติ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสังเกต เพื่อตรวจสอบวาผลิตภัณฑทางการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมี
ความพรอมที่จะนําไปใชไดหรือไมเพียงใด แลวนําสารสนเทศที่ไดจากขั้นตอนนี้ มาแกไขปรับปรุง
ผลิตภัณฑ เชน คูมือในการใชผลิตภัณฑมีความชัดเจนหรือไม เปนตน การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปน
การประเมินผลการใชผลิตภัณฑในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ กระบวนการใช
ผลิตภั ณฑ ผลที่ไดรับจากการใชผ ลิตภัณฑ ปญ หาและอุปสรรคตาง ๆ ผลที่ไดจ ากการประเมินจะ
นําไปสูการตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑนั้น ๆ หากพิจารณาแลวพบวาไมคุมคาหรือเสี่ยงอันตราย ก็จะ
ยุติการใชผลิตภัณฑนั้น แตถาหากผลการประเมินพบวาผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดเปน
อยางดี ก็จะนําไปสูการดําเนินการขั้นตอไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร และการประชาสัมพันธในวงกวาง
4) การประเมินประสิทธิผลและเผยแพรผลิตภัณฑ (D2 : Development 2)
เปนการตรวจสอบและนําผลการวิจัยและผลิตภัณฑไปเผยแพร เชน การนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ การติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา
เพื่อจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตาง ๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนาย
และเผยแพรในวงกวางตอไป
โดยสรุ ป การวิ จั ยและพัฒ นา เปน กระบวนการศึกษาคนควาที่ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒ นา
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ 2 ลักษณะ ไดแก นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ และ
ประเภทกระบวนการหรือวิธีการ โดยดําเนินการทดลองและปรับปรุงจนไดคุณภาพ เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนากลุมคน หนวยงานหรือองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย
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R1 การสํารวจ วิเคราะห สังเคราะหสภาพปญหาและความตองการ D2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
R2 การทดลองใชผลิตภัณฑ และ D2 การประเมินประสิทธิผลและเผยแพรผลิตภัณฑ
ผูวิจัยไดใชแนวคิดและหลักการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
มาเป น กรอบในการดํ า เนิ น การวิจั ย เรื่อง “การพัฒ นาคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจําตําบล โดยใช 8S’s
Supervisory Model” โดยบูรณาการกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (ADDIE Instructional
Design) ชวยใหกระบวนการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระบบ และไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
5.2 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
การดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมทั่วไป สิ่งหนึ่งที่ชวยสรางความมั่นใจ
ใหกับ การอยูรอดในสังคม คือ การมีระบบ คําวา “ระบบ”ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง
“กลุมของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเขาเปนสิ่งเดียวกัน ตามหลักแหงความสัมพันธที่สอดคลองกัน ดวย
ระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
สังคม ระบบจักรวาล ระบบการบริหารประเทศ” การปฏิบัติงานในสังคมปจจุบันตองอาศัยระบบ ในทาง
วิชาการไดมีทฤษฎีรองรับ เรียกวา ทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งนักการศึกษาและนักพัฒนา
ระบบไดใหความรูไวดังนี้
5.2.1 ความเปนมาของทฤษฎีระบบ
MAYMEILING (2014 : ออนไลน) นําความรูเกี่ยวกับ System Theory มาเผยแพรไว
ในเว็บไซต ใหศึกษาดังนี้
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1920 โดยผูที่เริ่มพูดถึง
แนวคิดนี้เปนคนแรก คือ Ludwig Von Bertalanffy (Father of Systems Theory) นักชีววิทยา
ชาวออสเตรีย โดยในชวงหลังแนวคิดนี้ไดพัฒนาไปเปน Complexity Theory และบางสวนก็พัฒนาไป
เปนทฤษฎีไรระเบียบหรือ Chaos Theory ทฤษฎีนี้ไดเขามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตร
ดวยเชนกัน อาทิ Claud Levin และทฤษฎีที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือแนวพวก
Radical Constructivism ที่เชื่อวาโลกหรือการรับรูของเรานั้น เกิดจากสิ่งที่สมองของเราสรางขึ้นทั้งสิ้น
ดวยเหตุผลนี้เอง System Theory จึงมีลักษณะเปนสหวิชาการ (Interdisciplinary) เนื่องจากสามารถ
นําไปประยุกตใชไดหลาย ๆ สาขา วิชา โดยจุดสําคัญ ของ System Theory อยูที่การมองแบบไมแยก
สวนหรือการมองวาทุกอยางสัมพันธกัน หรือสวนยอยสัมพันธกันเปนสวนใหญ
ทฤษฎีระบบ จึงหมายถึง องคประกอบตาง ๆ ของระบบ ที่มีความสัมพันธกัน และ
ขึ้นตอกัน โดยมีสวนประกอบตาง ๆ ของระบบรวมกันทํางานอยางผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
5.2.2 องคประกอบของระบบ ภายในระบบมีองคประกอบไวดังนี้
สิ่งที่ปอนเขา (Input) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่จะนําไปสูการดําเนินงานของระบบ
โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเปนที่ตองการของระบบนั้นดวย ในระบบการศึกษาตัวปอนเขา
ไดแก นักเรียน สภาพแวดลอมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอื่น ๆ
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กระบวนการ (Process) เปนองคประกอบที่สองของระบบ หมายถึงวิธีการตาง ๆ
ที่จะนํา ไปสูผลงานหรือผลผลิตของระบบ ในระบบการศึกษา กระบวนการ ไดแก วิธีการสอน การให
แงคิดตาง ๆ อยางเปนระบบ
ผลงาน (Output) หรือ เปนผลิตผล (Product) ซึ่งเปนองคประกอบสุดทายของ
ระบบ หมายถึง ความสําเร็จ ในลัก ษณะขององคร วมความรูใ นดา นตาง ๆ ที่มีป ระสิทธิภ าพ หรือ
ประสิทธิผลในระบบการศึกษา ไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะตาง ๆหรือนักเรียน
ที่มีความรู ความสามารถที่จะดํารงชีวิตในอนาคตไดตามอัตภาพ
ทั้งสามองคประกอบของระบบ มีความสัมพันธกันโดยขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได
เพราะตองมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ นอกจากนั้นทั้ง 3 องคประกอบยังมีความสัมพัน ธกับ
สภาพแวดลอม (Environment) ซึ่งจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการดวย ในขณะที่องคการ
ตองดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ นั้น สิ่งที่ชวยใหองคการสามารถเรียนรูและตรวจสอบไดวากิจกรรม
ต าง ๆ นั้ น บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ห รื อไม มีสว นใดที่ตอ งแกไขปรับ ปรุง จึงต องอาศั ย ขอมูล ปอนกลั บ
(Feedback) ในการปรับปรุงตัวปอน (Input) และกระบวนการ (Process) เขียนเปนรูปแบบไดดังนี้
องคประกอบของระบบ
สภาพแวดลอม
(Environment)
ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ขอมูลปอนกลับ
(Feedback)
แผนภูมิที่ 2.2 แสดงองคประกอบของระบบ
ที่มา : 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)
มีนักคิดหลายคนทั้งรุนกอนและปจจุบันคิดขึ้น และไดนํามาดัดแปลงจนเปนแนวคิดที่สามารถใชงานได
การนําความรูที่เกี่ยวกับทฤษฎีระบบมาประยุกตใชแบงเปน 2 ระบบ ดังนี้
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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) ที่วา “สิ่งทั้งหลายที่อยูในเอกภพ หรือ จักรวาล (The Universe) ไมวา
จะเล็กหรือใหญ ลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบทั้งสิ้น”
วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) หมายถึง การจัดองคประกอบของระบบ
ในกรอบความคิดของตัวปอน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ และนําเสนอ
ผังของระบบในรูปแบบของระบบที่สมบูรณ วิธีการเชิงระบบ จึงเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใช
อยางประหยัดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ เพื่อใหการทํางานนั้น ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ถาระบบการทํางานใด ๆ มีผลผลิต หรือผลที่ไดรับ
(output) ทั้งคุณภาพและปริมาณมากกวาทรัพยากรหรือขอมูล (input) ที่ใช ก็ถือวาระบบนั้นมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามถาหากระบบการทํางานใด มีผลผลิต หรือผลที่ไดรับต่ํากวาทรัพยากร
ที่ใชไป ก็ถือวาระบบนั้นยังไมมีประสิทธิภาพ
วิธีคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) จึงตางกับวิธีคิดแบบเสนตรง (Linear
thinking) หรือการคิดที่วา “ถาเหตุเปนอยางนี้แลว ผลจะตองเปนอยางนั้น” อยางสิ้นเชิง เพราะ System
Theory จะเปนการคิดบนพื้นฐานของระบบที่มีความซับซอน (Complex System) คือถาเปนอยางนี้
ก็สามารถเปนอยางนั้นหรือเปนอยางโนนไดไมตายตัว (not only..but also) คือมีความเปนไปไดหลาย
อยาง ฉะนั้น หัวใจของ System Theory จึงไมไดอยูที่การวิเคราะหวิจัยเฉพาะสวนนั้น ๆ เทานั้น แตจะ
เปนการพิจารณา “ความสัมพันธ” ของปจจัยสิ่งตาง ๆ ทั้งหมดวาสัมพันธกัน
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
ระบบใหญและระบบยอยที่สัมพันธกัน
5.2.3.3 มีรูปแบบของปจจัยปอนเขาและผลผลิต (Input - Output Model) ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลของปฏิสัมพันธที่มีกับสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนจากปจจัย กระบวนการ และผลผลิต
เปนองคประกอบ ของระบบตามลําดับ
5.2.3.4 แตละองคประกอบของระบบจะตองมีสวนสัมพันธกันหรือมีผลกระทบตอ
กันและกัน (The Entities Model) หมายความวา ถาองคประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป
ก็จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนขององคประกอบตัวอื่นดวย
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5.2.3.5 ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ – ผลของสิ่งตาง ๆ (Cause and
Effect) ซึ่งเปนหลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบไมเชื่อผลของสถานการณใด
สถานการณหนึ่งวาเกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้น
มักจะมาจากสาเหตุมากกวาหนึ่งสาเหตุ
5.2.3.6 ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อยางในภาพรวมของทุกองคประกอบมากกวาที่
จะมองเพียงสวนใดสวนหนึ่งของระบบ
5.2.3.7 ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติที่เปน “Output” หรือ “ Product”
มากกวา“Process” ซึ่งผลสุดทายของงานที่ไดรับอาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome
or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง
5.2.3.8 ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูลยอนกลับ
(Feedback) เพื่อบอกใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร ควรจะแกไขที่องคประกอบใดของระบบ
ซึ่งก็คือ (System Analysis) นั่นเอง
5.2.4 รูปแบบของวิธกี ารเชิงระบบ (System Approach Model)
จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ
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) ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ
5.2.4.2 กระบวนการ คือการนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใชในการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอย ๆ รวมกันอยู
หลายระบบ ครบวงจร ตั้งแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.4.3 ผลผลิต หรือผลลัพธ เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมา
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.2.4.4 ผลกระทบ เปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธที่ได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่คาดไว
หรือไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้นก็ได
กลาวโดยสรุปแลว System Theory จึงเปนการมองระบบที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ของสิ่งตาง ๆ แบบองครวม โดยคนเรามีความเชื่อวา ระบบของกระบวนการทุกสิ่งทุกอยางเปนสวนหนึ่ง
ที่มีความสัมพันธกันเปนระบบที่ใหญขึ้นไป ขณะเดียวกันก็สามารถแยกยอยลงไปเปนระบบเล็ก ๆ ได
มากมายหลายระดับเชนกัน System Theory จึงมีความหมายตอระบบของการจัดการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมทางสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบของการจัดการศึกษา ที่จะทําใหเห็นผล
การพัฒนาโดยภาพรวมไดเดนชัดขึ้น ในการนี้ผูวิจัยไดใชหลักการของทฤษฎีระบบ มากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย และดําเนินการวิจัยตามแนวทางของวิธีการเชิงระบบ
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5.3 แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ : ADDIE Instructional Design Model
การดําเนินงานทุกเรื่องที่ปรากฏในสังคมปจจุบัน จะประสบความสําเร็จไดอยางดี
ยอมตองอาศัยการวางแผน (Plan) หรือการออกแบบ (Design) ซึ่งชวยใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจนเปนระบบ การออกแบบปฏิบัติง านหรือ ออกแบบการเรีย นการสอน ที่นิย มใชกัน รูป แบบ
หนึ่งคือ “ADDIE Model” ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคนไดพัฒนาขึ้นมาใชในปจจุบัน
ครูส (Kruse, 2008 : ออนไลน) กลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอนและโมเดล ADDIE ไววา การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมใหม เรียกวาการออกแบบระบบการสอน (ISD: Instructional
Systems Design) เหตุที่ตองใชวิธีการของระบบ เพราะระบบคือชุดของสวนประกอบใด ๆ ที่ทํางาน
รวมกันเพื่อให ไดตามที่ระบุไวในผลลัพธหรือเปาหมาย
ISD วิวัฒนาการมาจากการวิจัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองในกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อ
คนหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ และจัดการไดมากขึ้นในการสรางโปรแกรมการฝกอบรม ความพยายามเหลานี้
นําไปสูการกลาวถึงโมเดลยุคแรกที่ไดรับการพัฒนาและใชสอนในปลายป 1960 นั่นคือ ADDIE Model
และปจจุบันนี้ ดิ๊ก และคาเรย (Walter Dick and Lou Carey) ก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ
การสอนโดยใชหลักการนี้เชนกัน
รูปแบบทั่วไปที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีมากมายกวา 100 รูปแบบ และแตกตางกัน
ออกไป แตเกือบทั้งหมดจะอิงตามโมเดล "ADDIE" ซึ่งไดแก การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา
การนําไปใช และการประเมินผล
โมเดล ADDIE ไดรับการวิพากษวิจารณจากบางคนวาเปนระบบเกินไป ยืดหยุนไมได
จํากัด เกินไป และใชเวลานานเกินไปในการดําเนินการ ทางเลือกที่เปนระบบ แทนการออกแบบที่เปน
ระบบมีหลากหลาย แบบจําลองที่เนนแนวทาวทางแบบองครวมมีมากขึ้น คณะทํางานรวมกันตั้งแต
เริ่มตนเพื่อสรางโมดูลใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีการทดสอบกับนักเรียน และปรับปรุงแกไข
แนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบ มีขอดีหลายประการเมื่อพูดถึงการสรางการฝกอบรม
ที่ใชเทคโนโลยี แตก็ยังมีความทาทายในทางปฏิบัติดวยระบบที่บริสุทธิ์ แนวทางการออกแบบในการ
จัดการทรัพยากร ซึ่งสวนใหญโปรแกรมการฝกอบรมจะตองพัฒนาภายใตงบประมาณและกําหนดเวลา
ที่แนนอนและจํากัด ในขณะที่ดูเหมือนงายมากในการจัดสรรผูคนและเวลาใหกับแตละขั้นตอนในการ
ออกแบบการจัด การเรี ยนการสอน แตจะยากกวาถาในการวางแผนแบบไมมีขั้นตอนที่แตกตางใน
กระบวนการองครวม
เคอรท (Kurt, 2018 : ออนไลน) ไดอธิบายที่มาและรูปแบบของ ADDIE Model ไววา
ADDIE Model เปนกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนา
การฝกอบรมนิยมใชกัน ADDIE ถูกเผยแพรครั้งแรกในป 1960 แตเดิมพัฒนาขึ้นสําหรับกองทัพสหรัฐฯ
โดยศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่ Florida State University หลังจากนั้น ADDIE ถูกนําไปใชในทุกสาขา
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ของกองกําลังสหรัฐ ซึ่งเปนแนวทางหาขั้นตอน โมเดล ADDIE ดั้งเดิมประกอบดวยกระบวนการหาขั้น
ไดแก
1. วิเคราะหความตองการของระบบ
2. กําหนดการฝกอบรมดานการศึกษา
3. กําหนดวัตถุประสงคและการทดสอบของรายวิชา
4. วางแผนพัฒนาและตรวจสอบคําสั่ง
5. การดําเนินการและการประเมินผล
ผูปฏิบัติงานในชวงหลายปที่ผานมามีการแกไขหลายครั้ง แตยังคงคุณลักษณะหาขั้นนี้
ไว เปนเวลาหลายปแลวที่นักการศึกษาและนักออกแบบการเรียนการสอน ไดใชวิธีออกแบบ ADDIE
Instructional Design (ID) เปนกรอบในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรม
“ADDIE” เปนอักษรยอ มาจากคําวา Analyze, Design, Develop, Implement และ Evaluation
นักการศึกษา นักออกแบบการเรียนการสอน และนักพัฒนาการฝกอบรมพบวา วิธีนี้มีประโยชนมาก
เพราะการมีขั้นตอนที่กําหนดไวอยางชัดเจน ชวยอํานวยความสะดวกในการใชงาน เครื่องมือการฝก
อบรมมีประสิทธิภาพ จึงไดรับการยอมรับและใชอยางกวางขวาง
ADDIE คือ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการออกแบบ
ตามรูปแบบ ADDIE (ADDIE Model) โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสามารถนําไปใชออกแบบและพัฒนาบทเรียนไดเปนอยางดี ADDIE Model มี
ลําดับการพัฒนาเปน 5 ขั้น ซึ่งประกอบดวย
1. Analysis (การวิเคราะห )
2. Design (การออกแบบ )
3. Development (การพัฒนา )
4. Implementation (การนําไปใช )
5. Evaluation (การประเมินผล )
ซึ่งแตละขั้นตอนเปนแนวทางที่มีลักษณะยืดหยุนเพื่อใหสามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้
Analysis (การวิเคราะห )
ขั้นตอนการวิเคราะหถือไดวาเปน“ขั้นตอนการตั้งเปาหมาย”ความสําคัญของนักออกแบบ
ในขั้นตอนนี้อยูที่กลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องบอกวาโปรแกรมที่สรางขึ้นตรงกับระดับทักษะ
และความฉลาดของนักเรียน / ผูเขารวมกิจกรรมแตละคนหรือไม เพื่อใหแนใจวาสิ่งที่พวกเขารูแลวจะ
ไมซ้ําซอน และเนนวาจะตองเปนเรื่องหรือบทเรียนที่นักเรียนยังไมไดเรียนรู ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะแยก
ความแตกตางระหวางสิ่งที่นักเรียนรูอยูแลวและสิ่งที่ควรรู หลังจากเรียนจบหลักสูตร ในขั้นนี้จึงเปนการ
ทําความเขาใจปญหาการเรียนการสอน เปาหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงคที่จะสรางขึ้น
ตลอดจนสภาพแวดลอมการเรียนรู และความรูพื้นฐานและทักษะของผูเรียนที่จําเปนตองมี
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Design (การออกแบบ )
ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดเปาหมายทั้งหมด เครื่องมือที่จะใชในการวัดประสิทธิภาพ
การทดสอบตาง ๆ การวิเคราะหหัวเรื่อง การวางแผนและทรัพยากร ในขั้นตอนการออกแบบมุงเนน
ไปที่วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา การวิเคราะหเนื้อหาสาระ การวางแผนบทเรียน เครื่องมือการ
ประเมินที่ใชและการเลือกสื่อ ขั้นตอนการออกแบบควรจะทําอยางเปนระบบ และเฉพาะเจาะจง มี
ระเบียบแบบแผนของการจําแนก การพัฒนา และการประเมินแผนหรือยุทธวิธีที่วางไวเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย
Development (การพัฒนา )
ขั้นตอนการพัฒนาเปนการเริ่มตนการผลิต และการทดสอบวิธีการที่ใชในการดําเนินงาน
ในขั้นตอนนี้ผูออกแบบใชประโยชนจากขอมูลที่รวบรวมจากสองขั้นตอนกอนหนานี้ และใชขอมูลนี้เพื่อ
สรางโปรแกรมที่จะถายทอดสิ่งที่ตองสอนใหกับผูเรียนหรือผูเขารวมกิจกรรม หากทั้งสองขั้นตอนกอน
หนานี้จําเปนตองมีการวางแผนและการระดมสมอง ขั้นตอนการพัฒนาก็คือการทําใหมันเปนจริง ขั้นตอนนี้
ประกอบดวย 3 งาน คือ การราง การผลิต และการประเมินผล
Implementation (การนําไปใช )
ขั้นการนําไปใช หรือการดําเนินงาน เปนขั้นที่สะทอนใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง
ของโปรแกรม เพื่อใหแนใจวามีประสิทธิภาพสูงสุดและไดรับผลบวก ขั้นตอนการดําเนินการนี้ หมายถึง
ขั้นของการสอนโดยอาจจะเปนรูปแบบชั้นเรียน การฝกอบรม หรือหองทดลอง หรือรูปแบบการเรียน
การสอนที่ โดยจุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองใหการ
สงเสริมความเขาใจของผูเรียน สนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ตั้งไว
Evaluation (การประเมินผล)
ขั้นตอนสุดทายของวิธี ADDIE คือการประเมินผล เปนขั้นตอนที่งานหรือโครงการจะถูก
ทดสอบขั้นสุดทายอยางพิถีพิถัน เกี่ยวกับอะไร อยางไร ทําไม เมื่อสิ่งที่ทําสําเร็จ (หรือไมสําเร็จ) ขั้นการ
ประเมินผลประกอบดวยสองสวน คือ การประเมินเบื้องตนจะเกิดขึ้นจริงในระหวางขั้นตอนการพัฒนา
(Formative) และการประเมินผลในภาพรวมเกิดขึ้นในตอนทายของงาน (Summative) เปาหมาย
หลักของขั้นตอนการประเมินผล คือการกําหนดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม และกําหนดสิ่งที่จะตอง
ดําเนินการตอไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราความสําเร็จของงานหรือโครงการ
ทุกขั้นตอนของกระบวนการ ADDIE เกี่ยวของกับการประเมินระหวางขั้นตอนการพัฒนา
ซึ่งเปนมิติและสวนประกอบสําคัญของกระบวนการ ADDIE การประเมินจะทําตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินการดวยความชวยเหลือของครูและนักเรียน หลังจากการนําหลักสูตรหรือโปรแกรมไปใชงานแลว
การประเมินผลขั้นสุดทายจะทําเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาของการประเมิน
นักออกแบบควรตรวจสอบใหแนใจวาปญหาที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการสอนหรือการฝกอบรมไดรับการ
แกไขหรือไม และบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม
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จากความรูที่กลาวมาขางตนทําใหทราบวา ADDIE Instructional Design Model
มิใชเพียงเปนที่นิยมใชในการออกแบบการเรียนการสอนเทานั้น แตไดใชเปนกรอบในการออกแบบ และ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบ “ADDIE Instructional Design Model” มาใชในการวิจัย โดยนํามา
บูรณาการกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ชึ่งชวยใหเห็นขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
โครงการ หมายถึง แผนงานที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ โดยประกอบดวย กิจกรรมยอยหลาย
กิจกรรมที่ตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนอยางคุมคา แผนงานนี้
จะตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีพื้นที่ในการดําเนินงาน
เพื่อใหบริการและสนองความตองการของกลุมบุคคลในพื้นที่นั้น และมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2529 : 5) นักการศึกษาหลายคนไดใหความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโครงการไวดังนี้
6.1 ความหมายการบริหารโครงการ
วิสูตร จิระดาเกิง (2552 : 6) กลาววา การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช
ทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณที่สุด เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยทรัพยากร หมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่มีอยู ความรวมมือ
ของทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนขอมูล ระบบงานเทคนิค
เงินทุนและเวลา
6.2 ความสําคัญของการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการเปนแนวคิดหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปนเทคนิคเชิงบูรณาการ
ที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาหรือองคกรไดทั้งระบบ การบริหารโครงการจึงมีความสําคัญและมีความหมาย
แตกตางกันไปตามทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารโครงการ การบริหารโครงการมีความสําคัญ
ทั้งในระดับบุคคล ระดับ องคการและระดับสังคม เพราะการบริหารโครงการเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดที่ใชในการบริหารกิจกรรมที่มีความซับซอน (มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 6) และบูรณาการ
หลักการจัดการ เพื่อกําหนดกิจกรรมและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูจัดการจะตองเปนผูที่มีความรอบรูเรื่องการบริหาร
จัดการเปนอยางดี ความสําคัญของการบริหารโครงการมี 4 ประเด็น คือ
6.2.1 ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคและหนาที่ตางๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives
and Function) ซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับงาน
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
เปาหมายการทํางานจนสามารถสะทอนผลยอนกลับเพื่อแกไขปรับปรุงผลงานไดอยางตอเนื่อง
6.3 หลักการบริหารโครงการ
ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557 : 49 – 56) กลาวถึงหลักการบริหารโครงการ และระดับ
ของการบริหารโครงการ ไวดังนี้
หลักการบริหารโครงการตองตั้งอยูบนพื้นฐานของนโยบายและวัตถุประสงค เนนการ
ตอบสนองความตองการของสวนรวม มีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบูรณคุณภาพ
ของงาน ไดอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทางระบบ (System Approach) มาเปนแนวคิดพื้น ฐาน
เพราะระบบ แตละระบบของโครงการเปนการรวบรวมคน เครื่องมือ เครื่องใช วิธีดําเนินการ เงินทุน
ข อมู ลและสิ่ งอื่ น ๆ เข า ด ว ยกั น เพื่ อ การดํ าเนิน งานบรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค โครงการหนึ่ ง ๆ อาจ
ประกอบด ว ยระบบยอย ๆ จํานวนมากมายที่สัมพัน ธกัน อยางเปนเหตุผ ล แนวทางระบบจะชวยให
โครงการพัฒนาไปอยางมาก ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ
6.3.1 แนวทางระบบเนนการมองภาพโดยรวมทําใหการบริหารโครงการตองคํานึงถึง
ความสัมพันธ อันหนึ่งอันเดียวกัน
6.3.2 การดําเนินงานโครงการตองมีการวางแนวทางไวอยางดี ไมวาจะเปนการกําหนด
วัตถุประสงค ที่ชัดเจน การกําหนดและจัดการระบบยอยตาง ๆ และการเชื่อมโยงระบบยอยนั้น ๆ
เนื่องจากโครงการอยูในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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)
สําหรับการบริหารโครงการภาครัฐแบบใหมในศตวรรษที่ 21 จะตองมีความสําเร็จใน
3 มติ คือ มติที่ 1 โครงการตองสําเร็จบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดดานผลผลิตในแงของปริมาณ คุณภาพ เวลา
คาใชจาย และความพึงพอใจ มติที่ 2 โครงการที่สําเร็จอยางแทจริงตองเปนโครงการที่ไมกอใหเกิดปญหา
ตอโครงการ หรือนโยบายอื่น ๆ โครงการตองไมกอใหเกิดปญหาความเชื่อถือไดในผลของโครงการ และ
ไมมีปญหาดานมาตรการของโครงการที่นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไมมีปญหาทางดานมนุษยธรรม
และศีลธรรม และมติที่ 3 ผลรวมความสําเร็จของโครงการจะตองสงผลตอการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา
กลาวโดยสรุป หลักการบริหารโครงการเปนการทํางานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของนโยบาย
และวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของสวนรวมโดยการสรางระบบยอยหลาย ๆ ระบบบน
พื้นฐานของขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความเรงดวนของงาน ระบบทุกระบบสามารถยืดหยุน เปลี่ยนแปลง
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ปรับปรุง เพื่อทําใหงานมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีเหตุผล อันจะสงผลให ประหยัดทรัพยากร
(Resources) และสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุน
(Cost) เวลา (Times) การปฏิบัติงาน (Performance) เทคโนโลยี (Technology) งานมีคุณภาพ
(Quality) บรรลุตามวัตถุประสงคของงานภายใตความรวมมือของทุกฝายและตอบสนองความตองการ
ของสวนรวม
6.4 ระดับของการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ เปนวิธีการที่ถูกกําหนดขึ้นในองคการเพื่อที่จะแปลงเจตนารมณ
ในเชิง กลยุทธ (Strategic Intent) ของผูบริหารระดับสูง ใหกลายเปนกลวิธี (Tactics) ที่จะนําไปสูการ
จัดการในระดับปฏิบัติการอยางไดผลตรงตามความตองการของผูรับ บริการและชวยตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ในสถานการณตาง ๆ
การบริหารโครงการที่ดี ตองมีการเชื่อมโยงระบบและขั้น ตอนการดําเนินโครงการ
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ซึ่ง มยุรี อนุมานราชธน (2551 อางใน ปาลีวรรณ สิทธิการ,
2557 : 55 - 56 ) ไดแบงระดับการบริหารโครงการออกเปน 3 ระดับที่คลายกัน สรุปไดดังนี้
6.4.1 การบริหารระดับ 1 เปนระดับบูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหาร
พื้นฐาน เปนการบริหารโครงการใหสอดคลองกับสังคมภายนอกและสภาพแวดลอม โครงการจะทํา
หนาที่กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน เงื่อนไขดานเวลา คุณภาพ ตนทุน วิธีดําเนินการ ทรัพยากร
สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งที่โครงการตองการ เปนการนิยามโครงการ โดยจะใหความสําคัญกับ
วัต ถุ ประสงค ของโครงการเป น ความคาดหวังที่ใหเกิดขึ้น เมื่อมีการดําเนิน โครงการจนเสร็จ สิ้น การ
ดําเนินงานโครงการจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่งใน 5 ดาน ไดแก ดานขอบเขต ดาน
องคการ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และดานเวลา และอาจเกิดวัตถุประสงคดานที่ 6 เนื่องจากการดําเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค แตละดานอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น การบริหารโครงการสามารถเนนวัตถุประสงค
ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว เพื่อบรรลุผลลัพธที่ดีที่สุด (Optimum Outcome) หรือหลายดานพรอม
กันก็สามารถทําได ซึ่งสวนใหญจะเลือกวิธีการควบคุมดวยเวลา เพราะเวลาสามารถควบคุมได ดวยระบบ
หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชน การใชโครงขาย (Network) การใชแผนภูมิหรือตารางกํากับเวลา
6.4.2 การบริหารระดับ 2 ระดับกลยุทธหรือระดับบริหาร (Strategic or Administrative
Level) หรือ การบริหารระดับการบริหารพื้นฐาน (Fundamental Levels) เปนการบริหารจัดการ
โครงการ โดยบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหาร 3 ระดับ คือ การบริหารระดับ 1 มีบทบาท
ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการและโครงการ การบริหารระดับ 2 มีบทบาทในการประสาน
กิจกรรมของโครงการกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ใหโครงการสามารถดําเนินการได
และการบริห ารระดับ 3 รับ ผิด ชอบดา นการกํา กับ และควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อใหคุณ ภาพของ
งานเปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ระดับ บริห ารทั้ง 3 ระดับ จะรว มกัน รับ ผิด ชอบ
โครงการ โดยการประสานหนา ที่เ ชื่อ มโยงความสัม พัน ธใ นการทํา งาน รว มรับ ผิด ชอบจัด การ
วัตถุประสงคของโครงการทั้ง 3 ดาน คือ
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6.4.2.1 การจัดการดานขอบเขต เริ่มจากการบริหารระดับ 1 จะทําหนาที่กําหนด
วิธ ีก ารนํา โครงการไปปฏิบัติแ ละจัด สรรปจ จัย การบริห าร ระดับ 2 กํา หนดแผนกลยุท ธที่ทํา ให
วัตถุประสงคของโครงการบรรลุผล และระดับ 3 ทําหนาที่กําหนดแผนยุทธวิธี เพื่อทําใหแผนกลยุทธใน
แตละดานประสบผลสําเร็จ เชน การกําหนดเปาหมาย ผลสําเร็จตามเปาหมาย ผลลัพธสุดทายของงาน
แตละกลุมงาน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานแตละกลุม งบประมาณ แผนงานโครงการเพื่อ
เปนกรอบสําหรับวางแผน กลยุทธ ทางดานการบริหาร เครื่องมือที่ใชในการบริหารกลยุทธ ไดแก แผน
หลักไมลหรือแผนระยะสั้น (Milestone) แผนภูมิความรับผิดชอบและการจัดเตรียมออกแบบระบบ
(System Design) ของสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งแนวทางในการกําหนดแกไขปญหา
6.4.2.2 การจัดการดานองคการ โครงการเกิดขึ้นไดเพราะมีองคการ ดังนั้น การ
บริหารระดับ 1 จึงทําหนาที่ในการกําหนดรูปแบบองคการโครงการโดยคํานึงถึง ความสอดคลองของ
กิจกรรมโครงการ กับสภาพแวดลอมโครงการ การบริหารระดับ 2 แปลงวัตถุประสงคของโครงการ
ใหเปนแผนกลยุทธของโครงการ และการบริหารระดับ 3 นํากลยุทธไปปฏิบัติโดยจัดทําแผนยุทธวิธี
การบริหารดังกลาวจะใชการดําเนินงานโดยใชโครงสรางการแยกแยะองคการ (Organization Breakdown
Structure : OBS) และแผนภูมิความรับผิดชอบ (Responsibility Chart)
6.4.2.3 การจัดการดานคุณภาพ ตนทุนและเวลา การบริหารทั้ง 3 ระดับ จะรวม
รับผิดชอบและดําเนิน การพรอมกัน โดยระดับ 1 เนนคุณภาพ เปนการจัดการดานประกัน คุณภาพ
ควบคุมคุณภาพและทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ ระดับ 2 เนนตนทุน จะควบคุมดําเนินการโดยใชเครื่องมือ
โครงสราง การแยกแยะตนทุน และการควบคุมตนทุน และระดับ 3 เนนเวลา จะใชโครงขายและแผนภูมิ
แทงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
6.4.3 การบริหารระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร
(Management Process) เพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคของโครงการกระบวนการบริห ารที่นํามาใช
ตองสอดคลองกับโครงการ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารมีอยู 2 แนว คือ
6.4.3.1 วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) แนวคิดนี้
มีความเชื่อวา โครงการเปนกิจกรรมชั่วคราวมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด จะพัฒนาไปตามขั้นตอนตาง ๆ
มีกระบวนการบริหารจะถูกกําหนดตามความเหมาะสมของงานและโครงการ อาจแตกตางกันตามแนวคิด
ของนักบริหารโครงการหรือผูบริหารโครงการ เชน ขั้นริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอมจนถึงขั้นสลายตัว
หรือปดโครงการ
6.4.3.2 วงจรการแกปญหา (Problem-solving Process) เชื่อวาวัตถุประสงค
โครงการเกี่ยวของกับ ปญหาใดป ญหาหนึ่ ง จึงนํา กระบวนการบริห ารโครงการมาแกไขป ญ หานั้น ๆ
กระบวนการบริ หารประกอบด ว ย 4 ขั้น ตอน คือ ขั้น วางแผน ขั้นจัดองคการ ขั้นนําไปปฏิบัติ และ
ขั้นควบคุม การบริหารจัดการโครงการระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือกระบวนการบริหาร
(Management Process) จะเริ่มตั้งแตการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินงานเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
แตละดาน ประเภทของทรัพยากรสําหรับกิจกรรมตาง ๆ กําหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานแก
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ผูปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงกิจรรมอยางใดอยางหนึ่งสามารถทําไดภายใตกรอบที่กําหนดไวตั้งแต
ในระดั บ กลยุ ทธ การบริ ห ารงานอาจใชเ ครื่ องมือ ตา ง ๆ ได แก กํ าหนดการของกิจ กรรม (Activity
Schedule) และแผนภูมิความรับผิดชอบ โครงขายรายการของสิ่งอํานวยความสะดวก (Detail Design
of the Facility) เพื่อเปนขอมูลสําหรับทีมงานโครงการในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ
โครงการ
การบริหารโครงการทั้ง 3 ระดับชวยใหโครงการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งใน
แนวนอนและแนวตั้ ง การประสานในแนวตั้งจะเปนการประสานที่กลุมทีมงานที่รับ ผิดชอบงานใน
แตละดาน ทํางานประสานและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนการประสานกันในแนวนอนการบริหาร
ทั้ง 3 ระดับ จะสรางความสอดคลองกัน เริ่มจากการบริหารระดับสูงจะกําหนดรูปแบบการบริหาร
โครงการใหสอดรับเขากับสภาพแวดลอมโครงการ การบริหารระดับลางเตรียมและจัดทําโครงการ
เครื่องมือ และใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําโครงการไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จการบริหารโครงการ
เกี่ยวของกับการจัดการดานขอบเขต องคการ คุณภาพ ตนทุนและเวลา ซึ่งเปนการจัดการผานโครงสราง
การบริหารทั้ง 3 ระดับ เรียกการบริหารโครงการในลักษณะนี้วา แนวทางโครงสราง (Structured
approach) ซึ่งแนวทางวิธีนี้ใชเทคนิคการบริหารที่เรียกวา วิธีสายทางวิกฤติ (Critical Path Method :
CPM) หรือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique :
PERT) วิธีการกําหนดรายละเอียดราคา (Cost Specification : SPEC) และการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคการ (Total Quality Management :TQM) มาชวยกันดําเนินการ ในการบริหารโครงการ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ระดับของการบริหารโครงการ มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ
บูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหารพื้นฐาน เปนการทําหนาที่ในการกําหนดวัตถุประสงค
ขอบเขตของงานดานเวลา ตนทุนผลประโยชน วิธีดําเนินการ ทรัพยากรและปจจัยการบริหาร ระดับ 2
ระดับกลยุทธระดับบริหาร (Strategic or Administrative Level) หรือการบริหารระดับการบริหาร
พื้นฐาน (Fundamental Levels) เปนการบริหารจัดการโครงการตั้งแตการริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น
โครงการ และระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือกระบวนการบริหาร (Management Process)
เปนการกําหนดกิ จกรรมการดําเนินโครงการ ใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันจนสามารถปฏิบัติไดจ น
บรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ
โดยสรุป สาระสําคัญของแนวคิดหลักการ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ดังกลาว ประกอบดวย 6 เรื่อง ไดแกการนิเทศการศึกษากับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน การปฏิบัติ
งานแบบมีสวนรวม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
ซึ่งระบุถึงกระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและหลักการในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ที่สามารถใชเปนขอมูลประกอบในการดําเนินการ
วิจัยไดเปนอยางดี
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กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินการโดยมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนพันธกิจที่สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา และหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15, 37 - 38) กลาวคือ
1.1 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
1.1.1 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23 ระบุวาการจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัด การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกต
ใชภูมิปญญา
4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
1.1.2 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
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5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํ านวยความสะดวกเพื่อใหผู เรี ยนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
1.2 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานสื่อเทคโนโลยี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
1.2.1 มาตรา 65 ระบุใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.2.2 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาไวดังนี้
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 - 139)
2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย :
2.1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษ ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม
2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย :
2.2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปน และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน
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2.2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหง
การเรียนรู
เปาหมาย :
2.3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
2.3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
2.3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
2.3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
2.3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย :
2.4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ.
2.4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สําหรับคน
ทุกชวงวัย
2.4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง
เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เปาหมาย :
2.5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2.5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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2.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย :
2.6.1 โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2.6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
2.6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและพื้นที่
2.6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
2.6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
3. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 51 - 55)
3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถทองจําและนําสิ่งที่จําไปฝก
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได มีทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รวมทั้งสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสามัคคีปรองดอง
3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต : มีการผลิตครูไดส อดคลองกับ ความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ มีครูประจําชั้นครบทุกหอง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน
ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่และขวัญกําลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต : มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ เพิ่มจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค
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ตลอดชีวิต

3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ผลผลิต : ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการ
ยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ เพื่อขอรับวุฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้นได
3.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต : ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
เขาถึงทรัพยากร และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรู
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวม
สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
3.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น
มี ความโปร งใส และเป น ที่ ย อมรั บ ของผู รับ บริ การ โครงสร างของกระทรวงได รั บ การปรั บ ปรุ งให มี
ประสิ ทธิภ าพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภ าคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริม
ใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร รวมทั้งผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไป
ประกอบอาชีพในทองถิ่นได
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2554 :
3,12 - 18) ไดจัดทําสรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ขึ้น เนื่องมาจาก
ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งภายนอก
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะข อผู กพั นที่ จะเป นประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู
พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
โดยกํ าหนดยุทธศาสตร การพั ฒ นาประเทศที่เกี่ย วของกับ การพั ฒ นาคน และการสร างความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถประมวลขอความที่เกี่ยวของไดดังนี้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (ยุทธศาสตร 5.2)
ขอ 5.2.2 ระบุถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นและจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบ
วิ นั ย พั ฒนาคนด ว ยการเรี ยนรู ในศาสตรวิทยาการ ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย
สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึก
ใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและ
บริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ ขอ 5.2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับ
การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค
สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5. นโยบายรัฐบาล
5.1 นโยบาย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดานการศึกษาและการเรียนรู ระบุ
ไววา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 16 - 17)
“จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็ ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได โดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่อุตสาหกรรมและธุรกิ จ
บริการ” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
5.1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู
5.1.1.1 ปลูกฝงคานิยม 12 ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1.1.2 ปลูกฝงใหเด็กรักและภูมิใจในความเปนไทย รูจักประวัติศาสตรชาติไทย
และหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี
5.1.1.3 ยึดเด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา มุงเนนการอานออก เขียนได คิดเปน
มองเห็นอนาคต
5.1.1.4 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นใหมีความตอเนื่องกันมุงเนนการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา
5.1.1.5 ลดจํานวนรายวิชาอยางเหมาะสมกับวัย
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และสื่อดิจิทัล

5.1.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
5.1.2.1 สรางโอกาสใหเขาถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาใหมากขึ้น
5.1.2.2 สรางคนเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
5.1.2.3 สรางความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

5.1.2.4 สรางโอกาสใหเด็กดอยโอกาสทุกกลุมเขาถึงการจัดบริการการศึกษา
5.1.3 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
5.1.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา
5.1.3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
5.1.4 พัฒนาครู
5.1.4.1 สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาใหเกิดคุณภาพตอตัวเด็กอยางแทจริง
5.1.4.2 สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และเด็ก เพื่อใหเด็กเรียนรู
อยางมีความสุข
5.1.4.3 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ
5.1.4.4 แกไขปญหาหนี้สินครู
5.1.5 ผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
5.1.5.1 บูรณาการการศึกษาทั้งระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตและพัฒนา
กําลังคน
5.1.5.2 ผลิตกําลังคนสายอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และทองถิ่น
5.1.5.3 ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาใหเปนที่นิยม
5.1.5.4 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคน เนนความเขมแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ
5.1.5.5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
5.1.6 เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
5.1.6.1 พัฒนากําลังคนใหเปนแรงงานที่มีฝมือ สามารถทํางานไดทั้งในและ
ตางประเทศ
5.1.6.2 เพิ่มคุณวุฒิใหกับแรงงานไทย
5.1.6.3 พัฒนาความชํานาญในการประกอบอาชีพ การใชเทคโนโลยี และการใช
ทักษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังคน
5.1.6.4 สงเสริมใหประชาชนเรียนรูภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบาน
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5.1.7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
5.1.7.1 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมรวมตัวกันเปนเครือขายและมีสวนรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา
5.1.7.2 สงเสริมใหมกี ารเรียนรูผานแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ
5.1.7.3 สงเสริมใหปราชญชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู
5.1.8 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
5.1.8.1 สรางคน สรางสังคมและสรางชาติใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
5.2 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อใหการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย ใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
5.2.1 เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม
5.2.2 เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการและดอยโอกาส มีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอ า น
เขี ย น และการคิ ด เพือ่ ให มี ค วามพร อ มเข า สู ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง และโลกของการทำงาน
5.2.3 เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวยมาตรฐาน และการ
ประเมิน หลักสูต รและการสอน การพัฒ นาทางวิชาชี พ สภาพแวดลอม การเรียนรู
5.2.4 ยกระดับ ความแข็งแกรงมาตรฐานวิช าชีพครูและผูบ ริห ารสถานศึกษา ใหครู
เปนผูที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการและเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษา ประพฤติต น
เป็น แบบอยา งที่ดี แ กผู เรีย น สรา งความมั่น ใจและไวว างใจ สงเสริมใหรับ ผิดชอบตอ ผลที่เกิดกับ
นักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5.2.5 เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง
และมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการให บริ การที่ดีมี ความสามารถรับผิ ดชอบการจั ดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางดี
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5.2.6 เรงรั ดปรับ ปรุงโรงเรียนใหเป็น องคกรที่มีความเขมแข็ง มี แรงบัน ดาลใจและ
มี วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
5.2.7 สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขอมูล
สารสนเทศ และขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
5.2.8 สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดีทั้งทาง
สวนกลางและสวนภูมิภาค เรงรัด การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่
ที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมี ส ว นรว มและ
การประสานงาน สามารถใช เครื อข ายการพั ฒ นาการศึก ษา ระหวางโรงเรียนกับ โรงเรีย น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
5.2.9 เรงปรับ ระบบการบริห ารงานบุ คคลมุ งเนนความถูกตอ งเหมาะสม เป็น ธรรม
ปราศจากคอรรัปชัน ใหเป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญ และกําลังใจ
สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนาที่
5.2.10 มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และ
ทำใหการศึกษานำการแกปญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น
5.2.11 ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไมไดคุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.3 นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เรื่องคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหนโยบายเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ไวดังนี้
5.3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5.3.2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
5.3.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
5.3.4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5.3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5.3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
5.3.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
5.3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
5.3.9 มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5.3.10 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
5.3.11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
5.3.12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
โดยสรุป การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินการพัฒนาโดยมีกิจกรรมและ
กระบวนการที่สอดคลองกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ซึ่งชวยใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ดําเนินการไปอยางมีทิศทาง และตอบสนองความตองการในการพัฒนาของโรงเรียนไดเปนอยางดี

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยในประเทศที่ไดศึกษาในครั้งนี้ เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในดาน
การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม การนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการ
ประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งเปนผลการวิจัยระหวางป พ.ศ. 2555 - 2560 ดังนี้
ปารณทัตต แสนวิเศษ (2555 : 76 –79) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสรางทฤษฎีจากฐานราก โดยมี
วั ตถุ ประสงค เพื่ อเสนอข อสรุ ป เชิ งทฤษฏีเกี่ย วกั บ ปรากฏการณก ารมีสว นรว มของชุมชนในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา ในดานรูปแบบและลักษณะการมีสวนรวม กระบวนการ
มีสวนรวม ระดับของการมีสวนรวม ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวม ปจจัยเงื่อนไขในการมีสวน
รวม ผลกระทบของการมีสวนรวม และบทบาทของผูเกี่ยวของ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎี
ฐานราก เลือกพื้นที่ศึกษา โดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษา
การจั ดเก็บ และรวบรวมข อมู ลดํ าเนิน การโดยการสัมภาษณระดับ ลึก การสังเกตและจดบัน ทึก การ
วิเคราะหเอกสาร และการจัดสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กลุม
ผูปกครองนักเรียน กลุมผูนําชุมชน กลุมนักเรียน กลุมผูบริหารและครูในศูนยอํานวยการเครือขาย กลุม
ผูใหการนิเทศ ผูนําองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น กลุม ผูม าศึก ษาดูง าน กลุม ประชาชนผูมีสว นรว ม
อยางสม่ํา เสมอในการจัดการศึกษา กลุมประชาชนผูมีสวนรวมไมสม่ําเสมอในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุมประชาชนผูไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวม 72 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีแปลความ และตีความหมายขอมูล แลวสรางมโน
ทัศนขึ้นจากความไวทางทฤษฎี โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนสุดทาย
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ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษา ประกอบดวย 1) รูปแบบการมีสวนรวม
กับองคการบริหารสวนตําบล 2) รูป แบบการมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน
3) รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูปกครอง 4) รูปแบบการมีสวนรวมของ
ศิษยเกา 5) รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน
และผูแทนกรรมการนักเรียน) 6) รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ในชุมชน 7) รูปแบบการมีสวนรวม
ของกลุมอาชีพและผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 8) รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปในชุมชน
9) รูปแบบการมีสวนรวมของหนวยงานราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 10) รูปแบบการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการ 11) รูป แบบการมีส ว นรว มของศู น ยอํานวยการเครือขายและ
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. อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 3 บริบท
คือ บริบทจากโรงเรียนและผูบริหาร บริบทดานผูปกครอง และบริบทดานชุมชน
กฤษฎา สารการ (2555 : 95 - 99) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประเด็น
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เงื่อนไขการมีสวนรวมโดยการทําการศึกษาจากบุคคลผูใหขอมูลหลักจํานวน 35 คน เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง เก็บขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุม การสังเกตและ
จดบันทึก
ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
การมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลมีอยู 7 กลุม คือ 1) การมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การมีสวนรวมขององคกร
เอกชน 4) การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 5) การมีสวนรวมของคณะครู 6) การมีสวนรวมของ
นักเรียน และ 7) การมีสวนรวมขององคกรทางศาสนา สวนเงื่อนไขที่สงเสริมใหมีการเขามามีสวนรวม
พบวา มีอยู 4 ประการ คือ 1) ผูบริหารสรางศรัทธาเปนที่ยอมรับของคณะครู นักเรียนและชุมชน
2) ผูนําองคกรสวนทองถิ่นมีวิสัยทัศนดานการศึกษา มองเห็นความสําคัญของการศึกษา 3) ผูบริหาร
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คณะครู นักเรียน มีความรัก สามัคคีและมีจุดมุงหมายรวมกัน และ 4) ชุมชนรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง
สวนเงื่อนไขที่เปนปญหาและอุปสรรค พบวา มีอยู 2 ประการคือ 1) เงื่อนไขดานงบประมาณ พบวา
ความคาดหวังในความสําเร็จของโรงเรียน การมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลสูง แตงบประมาณ
สนับสนุนมีไมเพียงพอและลาชา 2) เงื่อนไขดานบุคลากร บุคลากรขาดแคลนไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก
จตุพร ทั่งทอง (2556 : 102 - 105) ทําการวิจัยศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหาร
โรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของ
โรงเรียนดีประจําตําบลรุนที่ 1 จํานวน 182 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 124 โรงเรียน ผูใหขอมูล 106 โรงเรียน
ประกอบดวยผูอํานวยการและครูผูสอน 212 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) วิเคราะหขอมูลโดยหาคา ความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล 1) ดานการพัฒนาผูเรียน
มีการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนรักและพัฒนาถิ่นฐานของตน โดยการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากที่สุด
และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรภายในและตางประเทศนอยที่สุด 2) ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
มีการจัดสภาพของโรงเรียนใหสะอาด โดยทําหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความนาอยูนาเรียนมากที่สุด
มีการสรางสระวายน้ําและศูนยกีฬา โดยบริหารจัดการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยที่สุด 3) ดาน
การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติในการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล โดยมีวุฒิทางการ
บริหารและผานการฝกอบรม สัมมนา มีการจัดครูสอนไดตรงตามวิชาเอกใน 5 วิชาหลัก ครบทุกระดับชั้น
มากที่สุดเทากัน 4) ดานการจัดเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษามีเครือขาย
ความรว มมื อกับ โรงเรีย นหรื อสถาบัน การศึกษาที่อยูในพื้น ที่เดียวกัน คือโรงเรีย นในฝน และสถาบัน
อุดมศึกษาในทองถิ่น รองลงมาคือการบริการวิชาการสําหรับโรงเรียนใกลเคียงโดยการจัดครูเคลื่อนที่
ไปสอนหมุนเวียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครู 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
สภาพการดําเนินงาน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล การวิจัย
มี 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน เลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง เปนโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูบ ริหารและครูรวม 47 คน เครื่องมือที่ใช
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เปนแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2
เพื่อศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล ที่ประสบความสําเร็จ โดยใชการสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง เพื่อสรางกรอบแนวทางการดําเนินงาน และระยะที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
โครงการฯ โดยการจัดสนทนากลุมผูเกี่ยวของ
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบลโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ“มาก”
เมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานทั้ง 5 ดาน พบดังนี้ 1) ดานการวางแผนสถานศึกษากําหนดเปาหมาย
ยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และบุคลากรรวมมือกับ
ชุมชนวิเคราะหความตองการจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2) ดานการจัด
การเรียนรู พบวา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของมีการพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจการนําหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีการสงเสริมการใชนวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3) ดานการจัดสภาพแวดลอม พบวา มีการจัดทําปายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ สื่อสาร
และใหความรูที่สวยงามและทันสมัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และการพัฒนาแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับสาระ
การเรียนรูตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 4) ดานกระบวนการฝกนิสัย พบวา มีการสรางความเขาใจรวมกัน
ถึงลักษณะนิสัยที่พึงประสงคของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด และ 5) ดานผลลัพธการดําเนินงาน พบวา นักเรียนเขารวม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่โรงเรียนและทองถิ่น จัดขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีจํานวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. แนวทางการดําเนินงาน พบวา 1) ดานการวางแผน ควรสรางความตระหนักจากทุกภาคสวน
สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจากคณะครู และกระจายอํานาจใหหัวหนากลุมงานในการกํากับ
ติดตาม และทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ดานการจัดการเรียนรู
ควรปรับกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง และจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยแบบมอนเทสเซอรี่
จัดสรางหองปฏิบัติการที่เนนสื่อ 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
ได รับ การยอมรั บศรั ทธาจากคณะครู ชุมชนและผูบังคับ บัญ ชา ดานโรงเรีย นเกิดระบบการบริห าร
อยางมีสวนรวม และดานชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา
สุชาติ เอกปชชา ( 2557 : 47 - 53) ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ดีประจําตําบลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบและปจจัยการบริหาร
จัดการโรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย 2) ศึกษาองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยการบริหารจัดการ
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โรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย และ 3) ศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลตามแบบจําลองสมการ
โครงสรางที่มีประสิทธิผลตอการบริหาร กลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ กรรมการสถานศึกษาและครู
จํานวน 506 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มีคาความตรงและ
ความเที่ยงสูง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามแบบจําลองสมการโครงสราง และการ
วิเคราะหเสนทาง
ผลการวิจัยพบวา พบวา
1. องคประกอบและปจจัยที่ใชในการศึกษาทุกดานอยูในระดับสูงถึงสูงมาก 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. การศึกษาอิทธิพลเชิงเหตุผลตามแบบจําลองโครงสรางที่มีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการ
โรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย พบวาการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีประสิทธิผลสูง
จะไดรับอิทธิพลหรือผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปจจัยตอไปนี้อยูในระดับสูงดวย คือปจจัยดานการ
บริหารจัดการ ดานนโยบายและโครงสราง และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ในทํานองเดียวกันไดรับ
อิทธิพลทางออมเชิงบวกมาจากปจจัยดานการมีสวนรวม โดยสงผานตัวแปรดานการบริหารจัดการ และ
พบวาปจจัย ทั้งหมดดังกลาวสามารถทํานายตัวแปรตามคือประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ประจําตําบลทั้งทางตรงและทางออม ไดรอยละ 89.90 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ฐานิตย เนคมานุรักษ (2557 : 72 - 73) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีตําบลของโรงเรียนในสังกัด ประชากรคือผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 110 คน เครื่องมือการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ สถิติ
ที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนดี

90
ศรีตําบล กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช เปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบลในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงตามลําดับคือ ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม รองลงมาคือดานการ
บริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมและดานการเรียนรู ปญหาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล
ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอยทั้ง 4 ดาน โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานการจัดการเรียนรู รองลงมา
คือดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมและดานการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
การดําเนินงานดานบริหารจัดการควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย ขอบขายงานผูรับผิดชอบใหชัดเจน
และมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานอยาง
จริงจังตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด ดานการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ ใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบกับการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูเขารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ดานบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม ควรหางบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ดานการมีสวนรวม ควรเปดโอกาสใหคณะครู นักเรียนและชุมชน
สามารถบริหารโรงเรียนไดตามบทบาทหนาที่ของตนเอง เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดีจากชุมชน
ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557 : 282 - 283) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
และนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหองคประกอบ
กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต จํานวน 1,763 คน และขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ โดย
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 14 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการ
บริหารเชิงประจักษในเขตจังหวัดภาคใต 7 คน และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษา 7 คน นําผลมา
วิเคราะหเนื้อหาและสรางรูปแบบ หลังจากนั้นจึงนํารูปแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม
และนําไปสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติเพื่อยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทําการปรับปรุงรูปแบบและ
นําเสนอรูปแบบฉบับสมบูรณ
ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มี 9 องคประกอบ ไดแก 1) เอกสารลักษณะโครงการ
2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ 4) การวางแผนโครงการ 5) การเขียน
โครงการ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล 7) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 8) การบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่น และ 9) การประเมินผลโครงการ การรายงานผล
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และการปดโครงการ ซึ่งทั้ง 9 องคประกอบ จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับวงจรชีวิตโครงการ 3 ระยะ
คือ ไดแก ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะที่ 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติ
(Implementation Phase) และ ระยะที่ 3 การปดโครงการ (Divestment Phase)
2. รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีสวนประกอบ 4 สวนคือ 1) ชื่อรูปแบบ 2) แนวคิดหลักการ
3) องคประกอบและกระบวนการบริหารโครงการ 5 ขั้น (ไดแก ขั้นที่ 1 รูเขาใจ ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธ และขั้นที่ 5 นํากลับสูการปฏิบัติใหม ) และ 4) แนวทาง
การนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ และเปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหการ
ดําเนินโครงการมีความเปนเลิศ โดยมีแนวคิดที่สําคัญ คือ การสรางใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ไดรับรูถึงเปาหมาย รวมคิด รวมทํา เต็มตามศักยภาพ ของตน โดยยึดเปาหมาย เกณฑมาตรฐาน
และคุณภาพงานในระดับสูงสุด เปนแนวคิดหลักในการดําเนินโครงการ ซึ่งมีรางวัลและคุณภาพนักเรียน
เปนเครื่องหมายรับรองความสําเร็จ จนสามารถทําใหผูปกครอง มากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจ
สังคม ชุมชน สถานศึกษาอื่น หรือองคกรอื่นใหการยอมรับ สถานศึกษาสามารถเปนตนแบบในการ
ดําเนินโครงการนั้น ๆ ใหกับสถานศึกษาอื่นได โดยมีหลักการบริหารโครงการที่ควรยึดเปนหลักปฏิบัติ
คือ การใชการมีสวนรวมและเครือขายในการทํางาน การใหความสําคัญกับทีมงาน รวมรับผิดชอบ
การสรางใหทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาตอทีมงาน นําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(PDCA) มาใชในการดําเนินกิจกรรมยอยของทุกโครงการ เนนการนิเทศติดตาม ควบคุมงานอยางใกลชิด
ตอเนื่อง เพื่อสรางมาตรฐานของงานในระดับสูงสุด ที่ทําใหงานมีความคุมคา เสร็จทันเวลา สามารถใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดสงผลตอคุณภาพนักเรียน โดยการนํากระบวนการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ 5 ขั้น มาใชในการบริหารโครงการ ไดแก ขั้นที่ 1 รูเขาใจ ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ
ในทุกองคประกอบตามระยะของวงจรชีวิตโครงการ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการวางแผน
การนําสูการปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน มาเปนวงลอ
ในการขับเคลื่อนโครงการอยางตอเนื่องจนเกิดนวัตกรรม ชิ้นงานที่สรางใหโครงการมีความเปนเลิศ ขั้นที่
3 เรงรัดทบทวน ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธ และขั้นที่ 5 นํากลับสูการปฏิบัติใหม ผานกระบวนการนิเทศ
ติดตามงานการอยางเปนระบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ประชาสัมพันธ และการจัดสรรเวลา
ที่ลงตัว
อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2558 : ออนไลน) ไดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องปจจัยที่สงผล
และประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับปจจัยที่สงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผล
กับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
และ 3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และ

92
ครูผูสอนโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน
197 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 28 คน และครูผูสอนจํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิ จัย พบว า 1) ระดั บปจจัยที่สงผลในภาพรวมอยูในระดับ มาก และประสิทธิผ ล
ของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง
3) ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บล สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู
ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน สงผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
1 ในภาพรวมที่ระดับ .05
กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559 : 220 - 221) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
สวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานเหมือดขาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของชุมชนบานเหมือดขาว อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และเพื่อศึกษาเงื่อนไขการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของชุมชนบานเหมือดขาว อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลุมเปาหมายที่ศึกษามี 42 คน
ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน ผูปกครองนักเรียน 16 คน นักเรียน 6 คน คณะครู 9 คน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 1 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษา
การมีสวนรวมของชุมชนบานเหมือดขาวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกี่ยวกับแนวทางการรวมคิด
รวมวางแผน รวมลงมือทํา รวมติดตามและประเมินผล รวมปรับปรุงแกไข รวมรับผลประโยชน และชื่นชม
ยินดี นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเงื่อนไขของการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งการมีสวนรวมมากและการมีสวนรวม
นอยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ที่ผูศึกษาสราง
ขึ้นเอง จํานวน 4 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มี 6 แนวทาง คือ 1) การมีสวนรวมในการระดม
ความคิด (Brainstorming Participation) พบวา เปนการคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกันในลักษณะ
ของการรวมคิดที่มาจากทุกฝาย 2) การมีสวนรวมในการรวมวางแผน (Planning Participation)
พบวา เปนการนําสิ่งที่รวมคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย
3) การมีสวนรวมในการรวมลงมือทํา (Taking Action Participation) พบวา เปนการนําแผนงานที่ได
ไปรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว 4) การมีสวนรวม
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ในการรวมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) พบวา เปนการรวมกันติดตามผลงานที่ทํา
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีขึ้น 5) การมีสวนรวมในการ
รวมปรับปรุงแกไข (Adjust Participation) พบวาเปนการนําสิ่งที่เปนขอบกพรองมารวมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดทางออกที่ดีที่สุด 6) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนรวมกันและชื่นชม
ยินดี (Mutual Benefits Participation) พบวา เปนการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น รวมชื่นชมยินดีใน
ผลงานที่เกิดจากการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะนําไปสูความสัมพันธที่ดีสมานฉันทและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
2. เงื่อนไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน ไดแก เงื่อนไขการมีสวนรวมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานมาก ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุน พบวา มีเงื่อนไขที่สงเสริมสนับสนุนอยูหลาย
ประการ ที่สําคัญคือ 1) การมีผูปกครองใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา 2) ผูนํา
องคกรสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน ชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง โดยเห็นความสําคัญในการจัด
การศึกษามาเปนอันดับแรกทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีรูปธรรม 3) การมีการรวมกลุม
กันเองในชุมชนหลายกลุม เชน สมาคมศิษยเกาบานเหมือดขาว สมาคมผูปกครองและกลุมเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน 4) คณะครูมีความสามัคคีและรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง การรวมมือรวมใจของ
คณะครู ใ นโรงเรี ย นนั บ ว า เป น แรงผลั ก ดั น ที่ มี พ ลั ง อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ จ ะนํ า องค ก รไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายได 5) ผูบริหารเปนที่ยอมรับของคณะครูและมีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนแบบอยาง ทุมเทใหกับ
การทํางานอยางจริงจัง ประกอบกับเปนผูมีวิสัยทัศน และเห็นความสําคัญของการศึกษา คิดริเริ่มงาน
การศึกษาอยางสรางสรรค ทําใหเกิดการยอมรับในการทํางานจากทุกฝาย สวนเงื่อนไขการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมแตก็เปนสวนนอยซึ่งจากการศึกษา
พบวามีอยู 2 ประการคือ 1) ชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินการของโรงเรียนในเรื่องของการจัดการ
เรียนการสอนอันอาจจะสืบเนื่องมาจากชุมชนสวนใหญไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมองวาตนเองยังขาด
ความรูเรื่องนี้ที่จะมีสวนรวมเขาไปจัดการเรียนการสอนได และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบราชการ พบวา
อุปสรรคในการทํางาน คือระบบราชการที่มีระเบียบปฏิบัติมากมายลาชา โดยเฉพาะในดานงบประมาณ
ที่มิไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
พักตรพิไล วงศละ (2560 : 1645-1653) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียน
ดีประจําตําบล ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ตามรูปแบบซิปปโมเดล (Stufflebeam’s CIPP Model) ในดาน
สภาวะแวดลอมหรือบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 2) เพื่อศึกษาปญหา
ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
โรงเรียนดีประจําตําบล ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จํานวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 315 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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5 ระดับ จํานวน 2 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
1) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบวาทั้งผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 การดําเนินการดานสภาวะแวดลอมหรือดาน
บริบทโดยภาพรวมอยูในระดับมาก นักเรียนเห็นวาการดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวา
มีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 การดําเนินการดานปจจัยนําเขาของโครงการโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวนผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การดําเนินการดานกระบวนการโดยรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวามีความเหมาะสม
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 การดําเนินการดานผลผลิตพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดย
นักเรียนมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.28 ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.34
2) ปญหาในการดําเนินงานตามโครงการที่พบคือความพรอมของโรงเรียนกอนดําเนินโครงการ
ในดานวัสดุอุปกรณ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากร งบประมาณสนับสนุน การมีสวนรวม
ของชุมชน การระดมทุนจากหนวยงานองคกรตาง ๆ และกิจกรรมที่ใหองคการบริหารสวนตําบลเขามา
มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
3) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการคือควรประมินความพรอมของโรงเรียนกอนการ
ดําเนินโครงการ เพิ่มงบประมาณในการสนับสนุน ใหกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทและมี
สวนรวมระดมทุน เปนสื่อกลางระหวางชุมชนกับโรงเรียน ระดมทุนจากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกร
เอกชน และประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลใหมากขึ้น
โดยสรุปงานวิจัยในประเทศที่ไดศึกษา เปนผลงานวิจัยในดานการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล การดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลหรือโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการ
นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนดีประจําตําบล
ปจจัยที่สงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสามารถใชเปนขอมูลอางอิงและยืนยันความสอดคลองของการดําเนินงาน
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และเปน ประโยชนตอการศึกษาวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรีย นดีประจําตําบล โดยใช 8S’s
Supervisory Model” ไดเปนอยางดี
2. งานวิจัยตางประเทศ
งานวิจัยตางประเทศเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และการบริหารจัดการ
ดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งดําเนินการมาระหวางป 2003 – 2013 ดังนี้
เกนทรี่ (Gentry, 2003 :147 - 149) ไดศึกษากรณีการเผชิญปญหาในการนิเทศการสอน
ของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติของอาจารย
ใหญจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 แหง เกี่ยวกับการใหคํานิยามของคําวา การนิเทศการสอน
กระบวนการในการจัดการนิเทศการสอน บรรยากาศที่ชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการที่
อาจารยใหญใชเพื่อจัดการนิเทศครู และโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยใชวิธีการ
ดําเนินการวิจัยแบบการศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาอาจารยใหญ
ยังไมสามารถกลาวถึงความหมายของคําวาการนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนัก แตพวกเขาคอนขาง
ใหคํานิยามของคําวาการนิเทศคือการประเมินมากกวา ปจจัยซึ่งชวยสงเสริมงานดานการนิเทศ คือความ
ไววางใจและลักษณะของการบริหารงาน และยังพบดวยวาเนื่องจากสภาพของการบริหารงานในโรงเรียน
ที่มีการแบงงานออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหอาจารยใหญตกอยูในสถานการณที่ยากลําบาก สงผลใหไม
สามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน และขาดความชํานาญเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยาง
อุปสรรคอื่นนอกเหนือจากนี้คือ ความซ้ําซอนในบทบาทและหนาที่ระหวางผูชวยอาจารยใหญ หัวหนา
ฝายงานและผูประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนจึงทําใหอาจารยใหญ ไมสามารถแสดงบทบาท
ของการเปนนักนิเทศการสอนในโรงเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน
เนลสัน และคณะ (Nelson and others, 2008 : 172 - 184) ไดศึกษามุมมองของผูให
คําปรึกษาหรือผูใหการนิเทศ กลุมเปาหมายเปนหญิง 8 คน ชาย 4 คน ซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกจาก
ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณดานการใหคําปรึกษา
ความเชื่อในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ ผูที่ใหคําปรึกษาที่มีประสบการณในการนิเทศได
อภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคล ทุกคนตางยอมรับขอบกพรอง ความลมเหลว วิวัฒนาการ
รวมทั้งการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กลุมผูใหคําปรึกษามีความเชื่อวา การสรางเครือขายการ
นิเทศที่เขมแข็ง การอภิปรายเพื่อประเมินผลทันที เปนการสรางรูปแบบการนิเทศที่เปดกวางทางความ
คิดเห็น และอยูภายใตเงื่อนไขของเวลา ความนาเชื่อถือของกระบวนการนิเทศ ซึ่งขึ้นอยูกับการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นที่แตกตาง และการนํายุทธศาสตรทั้งหมดมาพัฒนากระบวนการนิเทศ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมดวย การคนพบขอโตแยงของกลุมผูรวมงาน ความเปนตัวของตัวเอง
กระบวนการนิเทศที่แตกตาง การเขมงวดตอผูเขารับการนิเทศ ซึ่งเปนกระบวนการนิเทศแบบคูขนาน
ทําใหไดผลการนิเทศที่สะทอนกลับจากผูรับการนิเทศไดอยางถูกตอง
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เพลลิ่ง (Pelling, 2013 : 476 -A) ไดศึกษาการพัฒนางานดานการนิเทศและความสัมพันธ
ที่มีตอประสบการณในงานดานการนิเทศ ประสบการณดานการเปนที่ปรึกษาและการฝกอบรมบุคลากร
ในงานดานการนิเทศ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความสัมพันธระหวางการพัฒนางานดาน
การนิเทศและประสบการณในงานดานการนิเทศ ประสบการณในงานดานการเปนที่ปรึกษา รวมทั้งการ
จัดฝกอบรมในงานดานการนิเทศ ดวยรูปแบบของการพัฒนางานดานการนิเทศในแบบของ Supervisor
Complexity Model โดยทําการศึกษาแนวคิดของการพัฒนางานดานการนิเทศและวัดระดับพัฒนาการ
ของงานดานการนิเทศ จากนั้นจึงทําการศึกษาลักษณะเฉพาะในงานดานการนิเทศและปจจัยบางประการ
ที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนางานดานการนิเทศ ผลการวิจัยพบวาประสบการณและการจัดฝกอบรมใน
งานดานการนิเทศ เปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญมากตอระดับของการพัฒนางานดานการนิเทศนั่นเอง แตสิ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องจากผลการวิจัยเหลานี้ก็คือ ควรทําการศึกษาทฤษฎีในดานการพัฒนาผูนิเทศ รวมทั้งการนํา
ทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของพวกเขาดวยเชนกัน
โดยสรุป ผลการวิจัยตางประเทศเปนขอมูลที่กลาวถึงในดานความสามารถในการนิเทศ
ภายโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา มุมมองของผูใหการนิเทศหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสราง
เครือขายการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ การนํากลยุทธมาใชในการนิเทศ และตัวแปรที่มีนัยสําคัญตอระดับ
ของการพัฒนางานดานการนิเทศ รวมทั้งผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุม
และการสรางกลุมในการทํางานที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลไดอยางดี
สรุปโดยภาพรวม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของการวิจัยเรื่องนี้ เปนการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ไดแก หลักการในการพัฒนา
โรงเรียนดีประจําตําบล การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามนโยบายของรัฐบาล ป 2553 2560 และการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามแนวคิดของผูบริหารระดับนโยบาย
ไดศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ในเรื่องการนิเทศการศึกษากับ
การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน และแนวคิดในการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษา
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งสาระ
ความรูที่ไดศึกษาคนควาดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และเปน
แนวทางในการวางแผนดําเนินการวิจัยใหมีคุณภาพตอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model เปนการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและบริหารจัดการ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามนโยบายการจัดการศึกษาใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจนบรรลุผลสําเร็จ โดยใชแนวคิด
ทฤษฎีของวิธีการเชิงระบบ สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้
ปจจัยนําเขา
(Input)
งบประมาณ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ
นโยบาย
-กระทรวงศึกษาธิการ
-สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
คุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

กํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ
บริหารจัดการโครงการโรงเรียน
ดีประจําตําบล ดวยรูปแบบ
8S’s Supervisory Model

โรงเรียนไดรับ
การพัฒนา
และผานการประเมิน
เปนโรงเรียนตนแบบ
และตนแบบยั่งยืน

Scan
Standards
Set Strategies
Start to Implement
Support
Summarize
Share and Admiring
Sustainable Development

โรงเรียนมีผลงาน
ดานอาชีพ
1 โรงเรียน
1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ

ผลลัพธ
(Outcome)

โรงเรียนนาอยู
ครูดี
นักเรียนมีคุณภาพ
ชุมชนรวมใจ
ใชประโยชนรวมกัน

แผนภูมิที่ 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) ที่ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed
Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแบงวิธีดําเนินการ
วิจัยออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย และ
ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย มีรายละเอียดของแตละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยเริ่มตนดวยการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหวรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และ
จัดทําโครงรางการวิจัย ไดใชหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยนําเขา (Input) โดยกําหนดเฉพาะปจจัยที่สําคัญที่เปนเงื่อนไขหลักและสงผลตอการ
พัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งไดแก บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม นโยบายการพัฒนา และมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน
กระบวนการ (Process) ไดกําหนดใชรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหาร
จัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการ
พัฒนาที่เปนระบบชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) โดยกําหนดเฉพาะผลที่เกิดจากการใชรูปแบบ
8S’s Supervisory Model ซึ่งไดแก ผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล
ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการพัฒนาระยะที่ 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน”
การนําหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ครั้งนี้ ชวยใหเห็นแนวทางการดําเนินการวิจัยที่เปนระบบ และการจัดเตรียมโครงการวิจัยไดชวยให
สามารถตอบคําถามในการวิจัยไดวา สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลที่เกิดจากการพัฒนา
งาน โดยใช “8S’s Supervisory Model” นั้นเปนอยางไร การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
มีปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะอยางไร วิธีการใดที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดี
ประจําตําบลประสบความสําเร็จ และผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลเพียงใด ซึ่งถือวาเปนการกําหนดแนวทาง
ขั้นตนของการวิจัยเรื่องนี้
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ตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยใชหลักการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) และประยุกตใชแนวคิดของการออกแบบ
การสอนเชิงระบบ “ADDIE Instructional Design Model” ของ ครูส (Kruse, 2008 : 1) ซึ่งประกอบดวย
5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis)
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
4. ขั้นการนําไปใช (Implement)
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ตามแผนภูมิตอไปนี้
การวิเคราะห
(Analysis)
การนําไปใช
(Implement)

การประเมินผล
(Evaluation)

การออกแบบ
(Design)

การพัฒนา
(Development)

แผนภูมิที่ 3.1 การออกแบบการสอนเชิงระบบ ADDIE Instructional Design Model
ของ ครูส (Kruse, 2008 :1)
ที่มา : Kruse, K.. (2008). Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model
by Kevin Kruse. [Online]. http://pdfs.semanticscholar.org >...
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แนวคิดดังกลาวเปนการดําเนินการทีเ่ ปนระบบ มีความตอเนื่อง สอดคลองและสัมพันธกัน
รวมทั้งสามารถตรวจสอบและสะทอนผลที่ตองการ ผูวิจัยไดนํามาบูรณาการกับกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R & D) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ
1. การวิจัย1 (Research1)
2. การพัฒนา1 (Development1)
3. การวิจัย2 (Research2)
4. การพัฒนา2 (Development2)
ทําใหไดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการ ดังแผนภูมิตอไปนี้
การวิเคราะห (Analysis)
หรือการวิจัย1 (Research1)
(กรกฎาคม 2558 – มกราคม 2559)
การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development)
หรือ การพัฒนา1 (Development : D1)
(มกราคม – กุมภาพันธ 2559)
การปฏิบัติการ (Implement)
หรือการวิจัย2 (Research : R2)
(มกราคม – สิงหาคม 2559)
การประเมินผล (Evaluate)
หรือการพัฒนา2 (Development : D2 )
(สิงหาคม 2559 – กันยายน 2560)

แผนภูมิที่ 3.2 รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model”
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รายละเอียดมีดังนี้
1. การวิเคราะห (Analysis) หรือการวิจัย1 (Research : R1) ดําเนินการระหวางเดือน
กรกฎาคม 2558 – มกราคม 2559
ผูวิ จั ยได ศึกษาประวัติความเปน มา และผลการพัฒ นาคุณภาพโรงเรียนดีป ระจําตําบล
ที่ผานมาพบวา กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
จะนําพาองคกรการศึกษาไปใหถึงจุดหมายแหงความสําเร็จ โรงเรียนดีประจําตําบลเปนอีกองคกรหนึ่ง
ที่อยูในเปาหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนมา ซึ่งเปนการ
พัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่มุงเนนหลักการพัฒนา
การศึกษาทั้งดานคุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวม โดยมีความประสงคใหโรงเรียนดีประจําตําบล
เปนโรงเรียนคุณภาพในทองถิ่นชนบท ที่มีความเขมแข็งทั้งการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
สามารถใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน โดยให
ชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ เชื่อมั่น ศรัทธา และสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
นักเรียนของโรงเรียนมีความรูและมีทักษะชีวิตพรอมเขาสูสังคมยุคใหม ที่มุงเนนการประกอบอาชีพ
บนพื้นฐานการปฏิบัติตนที่ดีงาม โดยแบงการพัฒนาโรงเรียนเปน 3 ระยะ
ระยะที่ 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”
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2555 – 2557 เปนระยะ“พัฒนาสรางสรรค สานตอแนวคิด”
มีเปาหมายการพัฒนาดานคุณภาพภายใน ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูและการปลูกฝง
นิสัยนักเรียน จากการมีสวนรวมของ“บวร” (บาน วัด โรงเรียน) และ“บรม” (บาน โรงเรียน มัสยิด) ซึ่ง
มีเปาหมายการพัฒนา 4 ดาน ดานละ 7 ตัวชี้วัด เรียกวา“ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 - 7 - 7 - 7”
ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558 – 2560 เปนระยะ “สูความสําเร็จและยั่งยืน” มีเปาหมาย
การพัฒนาใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ชื่อเสียงดี มีสัมฤทธิผลเปนที่ยอมรับ นักเรียนใฝรู ใฝเรียน ใฝดี รักงาน
อาชีพ รักความเปนไทย เปน คนดี เกง และมีความสุข และเนนสงเสริมการจัดการเรียนรูดานอาชีพ
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” เพื่อการหารายไดระหวางเรีย น และเปน โรงเรีย นทํามาหากิน
มีเปาหมายการพัฒนา 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด เรียกวา“ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 - 5 -5”
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 2) มีคําสั่งตั้งศูนยพัฒนาการนิเทศ
และเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล ชวงการพัฒนาโรงเรียนในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ระหวางปงบประมาณ
2553 - 2557 โรงเรียนดีประจําตําบลไดรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดวยการนิเทศกํากับติดตามและประเมิน โดยการมีสวนรวมจากทั้งฝายฆราวาสและฝายสงฆ ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน ในชวงการพัฒนาระยะที่ 2 มีการปรับชื่อเปน“โรงเรียนดีศรีตําบล”และมีการพัฒนา
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บุคลากรดานการจัดการเรียนรู และการใชเทคโนโลยีในระบบทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งชวยใหโรงเรียน
มีการพัฒนาเติมเต็มในสวนที่ตองการไดระดับหนึ่ง
ในปงบประมาณ 2558 - 2560 ซึ่งเปนการดําเนินงานระยะที่ 3 ของโครงการ มีความจําเปน
ตองเรงดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหไป “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ตามเปาหมาย สามารถตอบคําถาม
สาธารณชนไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลมีการพัฒนาขึ้นอยางไร แตจากการประเมินผลและรายงาน
การวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งกับ ผลการพัฒ นาโรงเรีย นดีป ระจํา ตํา บลที่ผา นมาจนถึง ปง บประมาณ 2558
พบขอมูลความตองการเรงดวนที่ตองหาแนวทางแกไข และปรับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนใหเกิด
ความกาวหนาตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และเปนไปตามเปาหมายของโครงการมากขึ้นในเรื่อง
ตอไปนี้
1.1 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลตามเปาหมายของโครงการ
1.1.1 การดูแลตรวจสอบดานงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ผลการดําเนินโครงการในระยะแรก สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสุมตรวจสอบ
โรงเรียนดีประจําตําบลรุนที่ 1 และ 2 (ที่ไดรับงบประมาณป 2553 และ 2554) จํานวน 40 โรงเรียน
พบวา โรงเรียนรอยละ 87.50 ยังไมสามารถพัฒนางานอาชีพที่สามารถสรางรายไดระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่องไดตามเปาหมายของโรงเรียนทํามาหากิน โรงเรียนยังไมไดใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการแกโรงเรียนใกลเคียงและชุมชน
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2556 : 3)
1.1.2 ขอคนพบจากงานวิจัย
จากขอคนพบในงานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล ของ
ธิติพันธุ อวนศรี (2556 : 91 - 92) และฐานิตย เนคมานุรักษ (2557 : 72 - 73) ซึ่งพบวามีแนวทาง
การดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการที่เปนความตองการในทิศทางเดียวกัน ไดแก โรงเรียนควรมี
การบริหารจัดการโดยสรางความตระหนักใหกับบุคลากรทุกภาคสวน ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
กําหนดนโยบาย ขอบขายงาน ผูรับผิดชอบใหชัดเจน และมีการกํากับติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง
ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเนนที่การปฏิบัติจริง สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน ผลิตสื่อ
และใชสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนรู จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู โดยสงเสริมการมีสวนรวมดานทุนทรัพยและการดูแลรักษา ทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ฝกนิสัยผูเรียนในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ การตรงตอเวลา ความสุภาพ
ความมีวินัย เคารพและอดทน โดยการฝกปฏิบัติจริง และเปดโอกาสใหคณะครู นักเรียน และชุมชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนตามบทบาทและหนาที่ของตนเองเพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดี
ส วนด านการพั ฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู จากการรายงานผลงานวิชาการ
ของโรงเรียนสระปทุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2559 : ออนไลน)
พบวาโรงเรียนขาดครูหรือครูไมครบชั้น ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย ขาดสื่อ
อุปกรณที่ทันสมัย และการเขาถึงสื่อไดลําบากซึ่งพบอยูในหลายพื้นที่ในชนบท ครูสวนใหญถึงแมจะมี

103
โอกาสไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตก็ยังขาดความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ขาดความรูในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห
และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักยังต่ําไมเปนที่นาพอใจ
1.2 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหยกระดับเปนโรงเรียนตนแบบ
ในปงบประมาณ 2558 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดรวบรวมผลการประเมินโรงเรียนตนแบบในปที่ผานมา โดยจัดทําขอมูลสารสนเทศไวในเว็บไซตของ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล (deetambon. esdc.go.th, 2558 : ออนไลน) พบวามีโรงเรียนดี
ประจําตําบลที่ผานการประเมินคุณภาพเปนโรงเรียนตนแบบ จํานวน 3,920 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทั้งหมด 6,539 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 59.94 ของโรงเรียนทั้งหมด 6,539 โรงเรียน ซึ่งยังไมเปนไปตาม
เปาหมายที่ตองการ ในปงบประมาณ 2559 จึงจําเปนตองเรงหากลยุทธเพื่อชวยใหโรงเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดียิ่งขึ้น
1.3 ขอมูลความคิดเห็นของศึกษานิเทศก
ผูวิจัยไดสอบถามศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลแตละภาค
ที่เชิญมาเปนคณะทํางานจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน (ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1871/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558) โดยใช
แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2558 พบขอมูลสรุปไดในประเด็นตอไปนี้
1.3.1 สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล
1.3.1.1 โรงเรียนดีประจําตําบลหลายโรงเรียนมีผลงานดี ๆ ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูและเปนประโยชน แตขาดการประชาสัมพันธ ไมมีโอกาสหรือเวทีในการนําผลงานไปเสนอ จึงไมเปน
ที่รูจัก ของสาธารณชน
1.3.1.2 โรงเรียนดีประจําตําบลขาดประสบการณในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมงาน
อาชี พ ไมมีโ อกาสได แลกเปลี่ย นเรี ย นรูกับ โรงเรีย นที่มีลักษณะเดีย วกัน หรือโรงเรีย นในโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล ทําใหมองภาพการพัฒนาไดไมชัดเจน
1.3.1.3 โรงเรียนไมเปดประตูสูชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ อยูแบบชวยเหลือตนเอง
ไมขอความชวยเหลือจากใคร ทําใหไมมีประสบการณ
1.3.1.4 บุคลากรของโรงเรียนดีประจําตําบลยังตองเพิ่มพูนความรูทักษะและ
ประสบการณอีกหลายดาน โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และดาน ICT
1.3.1.5 โรงเรีย นทั้งหมดในเขตพื้น ที่การศึกษา ไดรับ งบประมาณสนับ สนุน การ
ดําเนินงานไมพรอมกันและไมเทากัน เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทยอย
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จัดสรรเปนรายปตามแผนจนครบ 8 ป (ปงบประมาณ 2553 – 2560) จึงทําใหโรงเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนในแตละป มีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป
1.3.2 การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา
1.3.2.1 ศึกษานิเทศกของเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนดีประจําตําบลอยูในความ
ดูแลรั บผิดชอบจํานวนมาก โดยเฉพาะเขตที่มีพื้นที่การปกครองกวางขวาง ประกอบกับมีงานที่ตอง
รับผิดชอบหลายโครงการ จึงมีเวลาในการไปนิเทศพัฒนาไมมากเทาที่ควร และไมทั่วถึง สงผลตอความ
กระตือรือรนของโรงเรียน
1.3.2.2 ศึ กษานิ เ ทศกทําการนิเทศโรงเรีย นในลักษณะการนิเทศเพื่อรองรับ การ
ประเมินมากกวาการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในสภาวะปกติ บางเขตไมมีแผนการนิเทศที่
ชัดเจนและไมมีการติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนไมมีความมั่นใจในการดําเนินงาน
1.3.2.3 การประเมินโรงเรียนตนแบบในระยะที่ 2 ซึ่งเปนการดําเนินงานโดยความ
รวมมือของ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) และ “บรม” (บาน โรงเรียน มัสยิด) พบปญหาอุปสรรคเรื่อง
การนําหลักการทางศาสนาไปปฏิบัติ เรื่องที่ไดรับการอบรมจากพระวิทยากรหลายเรื่องมีประโยชนมาก
ในการปลูกฝงคุณลักษณะของนักเรียน แตโรงเรียนยังนําไปปฏิบัติไดไมเต็มที่และไมไดผลเทาที่ควร
จึ งทํ า ให เ กิ ดการท อและไม ข อรั บ การประเมิน ทํ าใหกระบวนการในการประเมิน โรงเรีย นตน แบบ
หยุดชะงักไมตอเนื่อง จํานวนโรงเรียนตนแบบจึงมีนอยไมเปนไปตามเปาหมาย
1.3.3 กระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.3.1 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมายังไมชัดเจนเปนเพียง
การดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่อง เชน ใหเนนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสอนตามหลักสูตรปกติ
ไมมีการกระตุนเรื่องงานอาชีพ ควรมีคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลไดผลตามวัตถุประสงค
1.3.3.2 เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะให
เกิดการสรางผลงาน จึงไมเห็นชองทางในการประชาสัมพันธงานขององคกรตนเอง
1.3.3.3 ผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย เชน การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือการปรับเปลี่ยน
ผูบริหารบอยครั้ง เปนเหตุใหผูปฏิบัติเกิดความสับสน สงผลใหการปฏิบัติงานลาชาหรือไมจริงจัง ทําให
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไมบรรลุผลเทาที่ควร
1.3.3.4 การเผยแพรความรูหรือแนวทางการปฏิบัติโดยใชเอกสารหรือขอมูลออนไลน
บุคลากรของโรงเรียน หรือผูรับสารไมไดทําความเขาใจเรื่องใหแนชัดเทาที่ควร ไมทราบวาเปนสาระหรือ
ขอมูลที่สําคัญอยางไร จึงไมคอยใหความสนใจศึกษา ทําใหเกิดความสูญเปลา จึงควรสรางความสนใจ
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรหลักทุกระดับ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องราวสําคัญ และ
ดําเนินการใหไดผลตรงตามเปาหมายที่ตองการ
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ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกโดยสรุปพบวา เรื่องที่ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมในสวนที่ยังบกพรอง ปรากฏเปนขอมูล 3 ดาน ไดแก ดานสภาพความพรอมของโรงเรีย นดี
ประจํ า ตํ า บลที่ ข าดโอกาสในการเผยแพรป ระชาสัมพัน ธผ ลงานของโรงเรีย น และการแลกเปลี่ย น
ประสบการณดานการสงเสริมงานอาชีพ ดานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก
ดําเนินการนิเทศไดไมทั่วถึงและมีขอจํากัดในการประเมิน โรงเรียนตนแบบ ทําใหมีจํานวนโรงเรีย น
ตนแบบนอยกวาเปาหมายที่กําหนด สวนดานกระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและ
เรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลไมชัดเจน
ผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนผูบริหารและนโยบายทําใหผูปฏิบัติเกิดความสับสน เขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนดีประจําตําบลขาดการกระตุนหรือชี้แนะจากสวนกลางใหเกิดการสรางผลงาน
ปญหาความตองการจําเปนทั้งดานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยัง
ไมเปนไปตามเปาหมายในดานการใชงบประมาณและการบริหารจัดการ ดานผลการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนตนแบบยังมีจํานวนนอย ดานบุคลากรและการจัดการเรียนรูยังมีปญหาและ
ขอจํากัดทั้งเรื่องตัวครูและสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนรู รวมทั้งขอสังเกตที่เปนปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของศึกษานิเทศก ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นความตองการจําเปนที่ตองมีการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ เพื่อสงผลใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไดมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวลและกําหนดเปนปญหาการวิจัย (Statement
of the Problem) นั่นคือ โรงเรียนรอยละ 40.06 (จากขอมูลในขอ 1.2 ) ยังพัฒนาตนเองไดไมถึง
เกณฑการประเมินโรงเรียนตนแบบ จึงทําใหจํานวนโรงเรียนตนแบบมีนอยไมเปนไปตามเปาหมาย
โรงเรียนไมมุงเนนการสอนหรือสงเสริมงานดานอาชีพและไมไดรับการกระตุนเรื่องงานอาชีพใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการตั้งโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จึงไดแสวงหาแนวทางในการนิเทศเพื่อพัฒนา
โรงเรียนดีประจําตําบลใหมีคุณภาพตามที่ประสงค
2. การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development) หรือ การพัฒนา1
(Development : D1) ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559
ขั้นนี้ผูวิจัยไดพิจารณาในลักษณะควบคูกันไป ทั้งในขั้นการออกแบบ (Design) และขั้น
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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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะหกระบวนการบริหารงาน กระบวนการนิเทศ และรูปแบบการนิเทศ
กระบวนการบริหารงาน
ของ แอลเลน (Allen,1975)
“POLCA”
1. กระบวนการวางแผน
P (Planning Process)
2. กระบวนการจัดสายงาน
O (Organizing Process)
3. กระบวนการนํา
L (Leading Process)
4. กระบวนการควบคุม
C (Controlling Process)
5. กระบวนการประเมินผล
A (Assessing Process)

กระบวนการนิเทศ
ของ แฮริส (Harris, 1975)
1. ประเมินสภาพการทํางาน
(Assessing)
2. จัดลําดับความสําคัญของงาน
(Prioritizing)
3. ออกแบบวิธีการทํางาน
(Designing)
4. จัดสรรทรัพยากร
(Allocating Resources)
5. ประสานงาน
(Coordinating)
6. นําการทํางาน
(Directing)

รูปแบบการนิเทศ
ของ สงัด อุทรานันท (2530)
“PIDRE”
1. วางแผนการนิเทศ
P (Planning)
2. ใหความรูความเขาใจ
ในการทํางาน I (Informing)
3. ลงมือปฏิบัติงาน
D (Doing)
4. สรางเสริมกําลังใจ
R (Reinforcing)
5. ประเมินการนิเทศ
E (Evaluating)

การบริห ารงานและการนิเทศการศึก ษา มีรูป แบบการดําเนิน งานที่ส อดคลองสัมพัน ธกัน
กลาวคือ ทั้งในหลักการบริหารงานแบบ POLCA ของแอลเลน หลักการนิเทศของแฮริส และรูปแบบ
การนิเทศของสงัด อุทรานันท เมื่อสังเคราะหภาพรวมของทั้ง 3 หลักการแลวประกอบไปดวยภาระงาน
ตอไปนี้
1. การสํารวจตรวจสอบและประเมินสภาพการทํางาน โดยศึกษาขอมูล ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาความตองการจําเปน แลวนํามาวางแผนการดําเนินงาน โดยจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน กําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย ขั้นตอนการทํางาน วิธีพัฒนางาน รวมทั้งผลงานที่จะเกิดขึ้น
2. การออกแบบวิธีทํางาน เปนกระบวนการวางแผนกําหนดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ และ
จัดสายงานหรือโครงสรางขององคกรเพื่อการดําเนินงาน กําหนดภารกิจและบทบาทหนาที่ กําหนด
เกณฑการทํางาน รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. การใหความรูและทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงใหทราบกระบวนการทํางาน
วิธีการที่ทําใหงานออกมามีคุณภาพ
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4. การลงมือปฏิบัติงานตามแผนและวิธีทํางานที่ออกแบบไว โดยอาศัยความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ใชกระบวนการนําทําใหเกิดงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งบุคลากร การกระตุน
ใหเกิดการทํางาน การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนํา การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติภารกิจ จนสําเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค รวมทั้งการสรางขวัญ และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
5. การประสานงาน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เปนการสื่อสารสัมพันธกับบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดความเขาใจตรงกัน ดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบรื่น สรางความ
สัมพันธและความพรอมเพรียง เพื่อปรับการทํางาน ในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6. การควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล เปนการติดตามควบคุมงาน โดยการมอบหมาย
งาน การติดตามชวยเหลือแกไขปรับปรุงใหงานบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยการวัดและประเมินผลงาน
ผูวิจัยไดนําผลการสังเคราะหหลักการและกระบวนการดังกลาวขางตน ซึ่งมีทั้งรูปแบบกระบวนการ
นิเทศและกระบวนการบริหารงาน มาบูรณาการกับ ขอมูล ที่ไดจ ากขั้น การวิเคราะห (Analysis) หรือ
การวิจัย1 (Research1) แลวจัดทําเปนกรอบขอมูลในการออกแบบพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการ
โครงการขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจตรวจสอบ (Scan) หาความตองการจําเปน การวางแผนกําหนด
วิธีดําเนินการ (Set Innovation/Strategies) การศึกษามาตรฐานคุณภาพ (Standards) ของโรงเรียนดี
ประจําตําบล การดําเนินงานตามแผนหรือวิธีการที่กําหนดไว (Start to Implement) มีการสนับสนุน
ปจจัยในการดําเนินงาน (Support) สรุปผลการดําเนินงาน (Summarize) มีการเผยแพรผลงานเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and Cheer up) และการคงสภาพการปฏิบัติงานใหตอเนื่องและยั่งยืน
(Sustainability) โดยกําหนดเปนรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล และใชอักษรตัวแรกของกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอนมาเปนชื่อรูปแบบ ใหชื่อวา
“8S’s Supervisory Model” ไดมีการยกรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบ ดังนี้
2.1 การยกรางรูปแบบ “8S’s Supervisory Model”
รูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 8 ขั้นตอน ไดแก
2.1.1 Scan : การตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหา เปนการตรวจสอบจากผล
การประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช SWOT Analysis และตรวจสอบจาก
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ซึ่งจะเปนกรอบทิศทางที่ชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
2.1.2 Set Innovation/Strategies : การกําหนดกลยุทธ เปนการออกแบบการ
ดําเนินงาน ดวยแนวคิดและวิธีการที่แยบคาย เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
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 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
2.1.3 Standards : การศึกษามาตรฐานโรงเรียนดีประจําตําบล เปนการทําความ
เขาใจในมาตรฐานซึ่งใชเปนเกณฑสําหรับรับรองคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งรายการตัวชี้วัด
ความสํ า เร็จ ของการดํ า เนิ น งานพั ฒนาโรงเรีย นในระยะที่ 3 (ปงบประมาณ 2558 - 2560)
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด รวม 15 ตัวชี้วัด
2.1.4 Start to Implement : การเริ่มตนนํากลยุทธสูการปฏิบัติ เปนขั้นตอนการ
นํากลยุทธทั้ง 5 กลยุทธสูการปฏิบัติ ตามระยะเวลาและแผนการดําเนินงานที่กําหนด
2.1.5 Support : การสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมุงพัฒนา
โรงเรีย นในดา นกายภาพและการจั ด การเรีย นรู โดยจัดสรรใหทั้งโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
2.1.6 Summarize : การประเมินผล สรุปและรายงาน การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีการติดตามประเมินผลตามกลยุทธการดําเนินงาน และสรุปผลเพื่อใช
รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.1.7 Share and Cheer up : การแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองชมเชย เปนการ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ทั้งบุคคลภายในองคกรและบุคคลภายนอก มีการยกยองชมเชยและเชิดชูผลการดําเนินงานใหเปนขวัญ
กําลังใจแกทุกฝาย
2.1.8 Sustainability : การพัฒนาสูความยั่งยืน เปนการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนดี
ประจําตําบลใหมีคุณภาพโดยยกระดับเปนโรงเรียนตนแบบ และการรักษาสภาพการเปนตนแบบที่ยั่งยืน
ดวยวิธีการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 8 ขั้นตอน เปนทั้งรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศ
และการบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากภาระงานหรือขั้นตอนของรูปแบบกระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการบริหารงาน มีความสอดคลองสัมพันธกัน ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการ
สํารวจตรวจสอบหาความตองการจําเปน การวางแผน การออกแบบการปฏิบัติงาน การใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน จนถึงการกํากับติดตามประเมินผล และการ
ใหขวัญกําลังใจ
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เพื่อใหรางรูปแบบ “8S’s Supervisory Model” สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดนํารูปแบบเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน ไดแก
1. ดร.อรทัย มูลคํา
อดีตที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูดูแลรับผิดชอบบริการจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ระยะที่ 1 และ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายประกอบ มณีโรจน อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
3. นางสายสมร ยุวนิมิ
อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
4. นายกิตติ กสิณธารา
อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นครปฐม
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
5. ดร.ขนิษฐ สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
คณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
6. ดร.บุญทอง บุญทวี
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
7. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดไดพิจารณา วิพากษ และตรวจสอบรางรูปแบบ ในดานความถูกตอง
ของเนื้อหาสาระ ความเปนไปได ความเหมาะสมในการใชกับงานนิเทศการศึกษาและความเปนประโยชน
คุมค า รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับ ปรุงรูป แบบเพื่อนําไปใชในการนิเทศเพื่อพัฒ นาโรงเรียนดี
ประจํ า ตํ า บล ผู เชี่ ยวชาญพิ จารณาแลวมี ความเห็นสอดคล องกันวาเป นรูปแบบมีความเปนไปไดและ
สามารถนําใชไดจริง
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2.2 การพัฒนารูปแบบ “8S’s Supervisory Model”
หลังจากผูเชีย่ วชาญไดพิจารณาแลว ผูวิจยั ไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรางรูปแบบ
ในเรื่องตอไปนี้
2.2.1 ดานการเรียงลําดับขั้นตอนโดยสลับในขั้นตอนที่ 2“Set Innovation/Strategies”
กับ ขั้นตอนที่ 3 Standards เพื่อใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยง
2.2.2 ปรับชื่อภาษาอังกฤษ ใน 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 3 (ใหม) จาก “Set Innovation/Strategies” เปน “Set Strategies”
ขั้นตอนที่ 7 จาก “Share and Cheer up” เปน “Share and Admiring”
ขั้นตอนที่ 8 จาก “Sustainability” เปน “Sustainable Development”
2.2.3 ปรับชื่อภาษาไทย ใน 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 3 (ใหม) จาก “การกําหนดกลยุทธ” เปน “กําหนดกลยุทธการทํางาน”
ขั้นตอนที่ 4 จาก “การเริ่มตนนํากลยุทธสูการปฏิบัติ” เปน “ปฏิบัติตาม
กระบวนการที่วางไว”
ขั้นตอนที่ 6 จาก “การประเมินผล สรุปและรายงาน” เปน“สรุปรวมผลงานที่ทําได”
ขั้นตอนที่ 7 จาก “การแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองชมเชย” เปน “แลกเปลี่ยน
เรียนรูเชิดชูกําลังใจ”
ขั้นตอนที่ 8 จาก “การพัฒนาสูความยั่งยืน” เปน “พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน”
นอกจากนี้ไดมีการปรับคําอธิบายรายละเอียดของแตละขั้นตอน ใหเกิดความชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวปฏิบัติและสื่อความหมายไดตรงกัน การเรียงลําดับขั้นตอน การใชชื่อ
ขั้นตอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใน “8S’s Supervisory Model” ปรับไดเปนดังนี้
Scan :
ตรวจสภาพปจจุบันและปญหา
Standards :
ศึกษาขอมูลมาตรฐาน
Set Strategies :
กําหนดกลยุทธการทํางาน
Start to Implement :
ปฏิบัตติ ามกระบวนการที่วางไว
Support :
สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
Summarize :
สรุปรวมผลงานที่ทําได
Share and Admiring :
แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ
Sustainable Development : พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน
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การดําเนินงานของ “8S’s Supervisory Model” มีระยะเวลา และผูดําเนินการดังนี้
ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาดําเนินการ และผูดําเนินการของ “8S’s Supervisory Model”
8S

ระยะเวลาดําเนินการ

Scan

กรกฎาคม 2558 –
มกราคม 2559

Standards

กรกฎาคม - ตุลาคม 2558

Set Strategies มกราคม – กุมภาพันธ 2559
Start to
Implement

มกราคม – สิงหาคม 2559

Support

ตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559
สิงหาคม - กันยายน 2559

Summarize
Share and
Admiring

สิงหาคม – กันยายน 2559

Sustainable ตุลาคม 2559 –
Development กันยายน 2560

ผูดําเนินการ
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ.
คณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ
และผูทรงคุณวุฒินอกราชการ
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ.
และคณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล 220 เขต
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล 220 เขต
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. และ
คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล 220 เขต
ผูรับผิดชอบโครงการ สพฐ. คณะศึกษานิเทศก
ของศูนยพัฒนาการนิเทศฯ คณะนิเทศขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 220 เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

3. การปฏิบัติการ (Implement) หรือการวิจัย2 (Research : R2) ดําเนินการในระหวาง
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559
ขั้นตอนนี้เปนการนํารูปแบบการนิเทศ “8S’s Supervisory Model” สูการปฏิบัติ
โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
3.1 Scan : ตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหา
ผูวิจัยไดตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหาใน 2 ลักษณะ ไดแก ตรวจสอบจากผล
การประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และตรวจสอบจากนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด ดังรายละเอียดตอไปนี้

112
3.1.1 การตรวจสอบจากผลการประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ผูวิจัยไดนําระบบขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบลระหวางปงบประมาณ 2553 - 2557 มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
และสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) โดยใช SWOT Analysis ผลจากการวิเคราะห
พบวา
3.1.1.1 สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็ง (Strength)
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนประจําทุกป
2) มีผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลชัดเจน ในชวงระยะเบื้องตนของ
โครงการ ทั้งในสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
3) มีแผนการดําเนินงานโครงการชัดเจนในแตละป
4) มีการประสานงานดวยการประชุมชี้แจงการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
5) มีการสื่อสารโดยใชเครือขายสังคม (Social Network) ที่รวดเร็วทันเหตุการณ
6) เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลในความดูแลรับผิดชอบ มี
งบประมาณ ในการนิเทศ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
7) โรงเรียนในโครงการมีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนทั้งดานกายภาพ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู
3.1.1.2 สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดออน (Weakness)
1) โรงเรียนแตละรุนหรือแตละป ไดรับงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมไมเทากัน สงผลใหการพัฒนาไมบรรลุเปาหมาย
2) การบริหารจัดการงบประมาณในระดับภูมิภาคบางแหงทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณที่ไมตรงกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
3) เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขาดความเขาใจที่ชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถสรางผลิตภัณฑนําไปสูอาชีพ
4) ความมุงมั่นทุมเทของผูบริหารโรงเรียนหลายแหงมีไมมากเทาที่ควร ในการที่
จะมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานดานอาชีพ
5) การนิเทศภายในโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพพอเพียง ในขณะที่การนิเทศจาก
ภายนอกก็ยังไมสามารถสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนไดเต็มที่
6) ผูรับผิดชอบโครงการในสวนกลาง มีการปรับเปลี่ยนบุคคลตามกําหนดเวลา
ในแตละป เนื่องจากเปนบุคลากรชวยปฏิบัติราชการจากเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อครบเวลาตามคําสั่ง
ตองกลับเขตพื้นที่ หรือทําบันทึกขอชวยปฏิบัติงานตอ การบริหารจัดการโครงการในระยะที่ 2 จึงมี
ขอจํากัดในบางเรื่อง

113
3.1.1.3 สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity)
1) การพัฒนาโรงเรียนในโครงการไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอกเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการพัฒนาระยะที่ 2 (ป 2555 - 2557) เปนความรวมมือกันของ “บวร” และ
“บรม” ไดแก ชุมชน วัด หรือมัสยิด และโรงเรียน องคกรศาสนาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม โดยพระสงฆรวมใหการอบรมและเปนวิทยากร ชวยใหโรงเรียน
เห็นแนวทางในการพัฒนาผูเรียน เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรม และมีวินัยในตนเอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยูรวมกันในครอบครัวและสังคม นอกจากนี้พระสงฆและผูนําชุมชนยังได
รวมเปนผูนิเทศและเปนกรรมการประเมินโรงเรียนตนแบบในพื้นที่ที่วัดรวมรับผิดชอบอีกดวย
2) หนวยงานภายนอกใหการดูแลตรวจตราเรื่องการใชงบประมาณของโครงการ
โดยภาพรวม ได แก สํ า นั กงานการตรวจเงิ น แผ น ดิน กระทรวงการคลัง มี การสุมตรวจสอบการใช
งบประมาณในการดําเนินโครงการระยะตนใหตรงกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ตามแผน
ของบประมาณ ซึ่งชวยใหการบริหารจัดการโครงการดานงบประมาณ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ
3.1.1.4 สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนขอจํากัด (Threat)
1) การปรับโครงสรางองคกรทางการศึกษาและการปรับเปลี่ยนผูนําองคกรในทุกระดับ
ตั้งแตผูนํารัฐบาลจนถึงผูนําสถานศึกษามีผลเชื่อมโยงไปถึงนโยบาย และวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับสูงที่เกิดขึ้นบอยครั้งมีผลกระทบตอหนวยงาน
ภาคปฏิบัติ ทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย
จากผลการประเมิ นสถานภาพโครงการโรงเรียนดีป ระจําตําบลดังกลาว พบวาการ
ดําเนินงานโครงการมีจุดแข็งทั้งดานปจจัย (งบประมาณและบุคลากรผูดูแลรับผิดชอบ) ดานกระบวนการ
(การวางแผน ประสานงาน การสื่อสารฯลฯ) ไดรับโอกาสในการชวยเหลือ ใหความรวมมือจากองคกร
ภายนอก ในขณะเดียวกันก็มีจุดออนและขอจํากัด ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนตองหาทางปรับปรุงแกไข
3.1.2 การตรวจสอบจากนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
การวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหบรรลุผล ไมเพียงแต
ใชขอมูลจากการตรวจสอบสภาพปจจุบันปญหาหรือสภาวะแวดลอมเทานั้น แตตองคํานึงถึงนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด ไดแกนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเปนกรอบทิศทางที่จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายไดอยางดีดังนี้
3.1.2.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ไดแถลง
นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 :
ออนไลน) ที่มุงเนนใหการปฏิบัติงานในองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว มีประเด็นสําคัญ
ของนโยบายที่โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเกี่ยวของ ควรตระหนักรู ตรวจสอบ และปฏิบัติ 2 ประเด็น
ไดแก
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1) ดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ ถาเปนงานที่ริเริ่มใหม ผูรับผิดชอบงานตอง
เขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน มองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจน
สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง และงานที่ตองดําเนินการกอนหลัง เพื่อใหบรรลุ
ผลสําเร็จ และมีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห
จะชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากขึ้น ในกรณีที่เปนการปรับปรุงแผนงานหรือโครงการเดิม
ที่ไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานที่ผานมา แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไข
ปญหาที่หลากหลายซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
2) การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายและเกิดประโยชนแกประชาชน การคัดเลือกกลุมเปาหมาย
วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานในทุกระดับ ตองเปนผูที่มีความรูเหมาะสม
เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล เปนการดําเนินงานโครงการ
ที่มีแผนงานอยูแลวคือดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2553 แตยังไมสัมฤทธิผลตามเปาหมายของระยะเวลา
จึงตองคนหาสาเหตุของปญหาในการดําเนินงานที่ผานมา แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา
อยางหลากหลาย รวมทั้งการจัดโครงการประชุมสัมมนา ซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผลตามนโยบายดังกลาว
3.1.2.2 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2559
จากยุทธศาสตรในการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ 2559 ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธการเพิ่มโอกาสเขาถึงการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ขอ 1.1 - 1.2 มุงเนนใหสนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความตองการจําเปน
ของผูเรียน ชุมชนและบริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และมุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเปนไทยใหครอบคลุม
ทุกตําบล และสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น เพื่อเปนการสงเสริมการมีงานทําและเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558ก : 5 - 6) และไดกําหนดแผนการดําเนินงานสําคัญ
ของปงบประมาณ 2559 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานอาชีพไวในขอ 4) คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทํา เพื่อใหนักเรียนมืออาชีพ (Career) ในแตละชวงชั้น (สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ,
2558 : ออนไลน)
การตรวจสอบสภาพปจจุบันและปญหาจากผลการประเมินสถานภาพโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลโดยใช SWOT Analysis และการตรวจสอบจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว ชวยใหทราบขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอการ
วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดีประตําบลใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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3.2 Standards : ศึกษาขอมูลมาตรฐาน
ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ระยะที่ 3 ซึ่งมี
เปาหมายการพัฒนาในลักษณะมาตรฐาน 3 มาตรฐาน มาตรฐานละ 5 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลเปนไปตามทิศทางที่กําหนด มาตรฐานทั้ง 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 สถานที่ 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 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3.2.2.4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2.5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.3 มาตรฐานดานผลผลิต จํานวน 5 ตัวชี้วัด 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
บูรณาการกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558 - 2560 จากนั้นจึง
ประชุมกับคณะศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
เปนกลยุทธการดําเนินงาน 5 กลยุทธ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 3.3 กลยุทธการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
3.4 Start to Implement : ปฏิบัติตามกระบวนการที่วางไว
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลขั้นตอนนี้ เปนการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ
โดยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลดวยกระบวนการตอนี้
3.4.1 การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จัดทําในรูปแบบเอกสาร 2 เรื่อง
3.4.1.1 เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
1) การยกรางตนฉบับ จัดทําขึ้นโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาคจํานวน 35 คน เมื่อวันที่
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 ที่ยังไมไดรับการประเมิน
(3) มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน และแบบประเมินความ
ยั่งยืน สําหรับโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
(4) แนวทางการนิเทศเพื่อใหเกิดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
ดานอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” พรอมทั้งแบบประเมินผลงานและเกณฑการประเมิน
รวบรวมสาระ จัดทําเปนเอกสารฉบับรางนําไปทดลองใชในการประชุมศึกษานิเทศกกลุมยอยเพื่อปรับปรุง
แกไขใหเปนที่เขาใจตรงกัน
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2) การสรางเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบเอกสาร 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)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับ นี้ไปใหผูเชี่ย วชาญดานการนิเทศ วิจั ยและวั ดผล
จํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช และ ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับ
วัตถุประสงคของการจั ดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมินผลงาน
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยนําขอที่มีคา
IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไปมาใช
3) การทดลองใชและการหาคุณภาพเอกสาร ผูวิจัยไดรวบรวมสาระจัดทําเปน
เอกสารฉบับรางนําไปทดลองใช ในการประชุมผูแทนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ ผูเขา
ประชุมเปนศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ 220 เขต
เขตละ 1 คน และศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)
10 คน รวมทั้งหมด 230 คน หลังจากผูเขาประชุมไดรวมกันพิจารณารางเอกสารทั้ง 4 เรื่อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันแลว ผูวิจัยไดใหคณะศึกษานิเทศกตอบแบบสอบถามจํานวน 85 คน ประกอบดวย
ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา 80 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจงจาก 5 ภูมิภาค ภาคละ 16 คน
และศึกษานิเทศกของ ศนฐ. 5 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา
สาระของเอกสารดังกลาว
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแลวพบวาความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระของเอกสาร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X� = 4.26 )
และวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของ
ครอนบัค (Cronbach Alpha – Coefficient Reliability) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้
เทากับ .9880 (คา IOC, ผลการวิเคราะหขอมูลและคาความเชื่อมั่น ระบุไวในภาคผนวก ก หนา 257 -265)
จากผลการวิเคราะหขอมูล มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ
ของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ดังนี้
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(1) รายละเอียดตอนที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ปงบประมาณ 2559 ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล เรื่องพันธกิจ
การดําเนินงานระดับสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน ซึ่งมีอยู 4 ขอ ยังไมครอบคลุม
ควรเพิ่มพันธกิจเรื่องการจัดทําคูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ใหสอดคลองกับภาระงานของโรงเรียนดี
ประจําตําบลที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว
(2) เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ทั้งฉบับ
สําหรับบุคลากรของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในคําชี้แจงไมมีการระบุวัตถุประสงค
จึงควรเพิ่มใหชัดเจน
(3) แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในขอ 2.2
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนที่ยอมรับ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมหรือสูงกวา
คาเฉลี่ยของระดับประเทศ (2 ปยอนหลัง) ควรเพิ่มเปน 3 ปยอนหลัง และขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี,
2.4 นักเรียนเปนคนเกง และ 2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข ไดระบุใหศึกษาผลเพียง 1 ป ควรเพิ่ม
เปน 2 ป เพื่อใหเห็นขอมูลยืนยันการเพิ่มหรือลดของผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนขึ้น
(4) แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําปการศึกษา 2559 คําชี้แจง
ซึ่งมี 4 ขอใหญควรเพิ่มขอความเกี่ยวกับผูใชแบบประเมินฉบับนี้ใหชัดเจนวาเปนใครบาง
(5) เกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล มาตรฐานดานผูเรียน
ขอ 1 “นักเรียนเปนคนเกง” มีรายการประเมิน 9 ขอ และกําหนดเกณฑการผานเปน 6 ขอ ใน 9 ขอ
นอยเกินไป เพราะเปนมาตรฐานนักเรียนเปนคนเกง ควรเพิ่มเกณฑใหเขมมากขึ้น
(6) เกณฑการประเมินและแบบประเมินความยั่งยืนมาตรฐานดานการมีสวนรวม
ของชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาดานวิชาการ
และวิชาชีพ
(7) เกณฑการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ในขอ 3
คุณคาของผลิตภัณฑ /อาชีพ ซึ่งมีตั้งแตคุณภาพของผลิตภัณฑ การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุใน
ท องถิ่ น การเรี ย นรู ร ว มกั น การนํ า ไปใช และการยอมรับ ยังขาดงานสําคัญ ที่ เปน เปา หมายของ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล คือ การสรางงานสรางอาชีพ จึงควรเติมใหครบ
(8) การพิมพคําผิด หรือพิมพตก ฉีกคํา ทําใหความหมายผิดไป จึงควร
ตรวจสอบแกไขใหถูกตอง
3) การปรับปรุงพัฒนาเอกสาร จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดนํา
ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงเอกสาร โดยแกไขใหเกิดความถูกตองชัดเจนเหมาะสมเปนที่เขาใจ
ตรงกัน และพรอมใชเปนแนวทางในการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนดังนี้
(1) แก ไขขอมูล ตอนที่ 2 การขับ เคลื่อนคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจําตําบล
ปงบประมาณ 2559 ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล เรื่องพันธกิจ
การดําเนินงานระดับสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน โดยเพิ่มขอความแทรกเปน
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ขอ 4 จาก 5 ขอ ดังนี้ 4) “จัดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในระดับ
โรงเรียน โดยกําหนดแผนและปฏิทินการนิเทศที่มีการใชเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดให และอาจ
เพิ่มเติมตามความจําเปนของโรงเรียน โดยใหสอดคลองครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล”
(เอกสารหนา 20)
(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงคในคําชี้แจง ของเครื่องมือนิเทศติดตามการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบล ทั้งฉบับสําหรับบุคลากรของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนี้
แบบนิเทศติดตามชุดที่ 1 สําหรับ สพฐ. “แบบนิเทศ ติดตามฉบับนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ นิเทศติดตามผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ
2559” (เอกสารหนา 22)
แบบนิเทศติดตามชุดที่ 2 สําหรับ สพป./สพม. “แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559 -2560”
(เอกสารหนา 24)
(3) เพิ่มเวลาและชองตารางการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในแบบนิเทศติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอ 2.2 เปน 3 ปยอนหลัง (เอกสารหนา 27)
และเพิ่มเวลาและชองตารางการศึกษาพฤติกรรมนักเรียน ขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี 2.4 นักเรียนเปน
คนเกง และ 2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข เปน 2 ปยอนหลัง (เอกสารหนา 29 -31)
(4) แกขอความในคําชี้แจงของแบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจํา
ปการศึกษา 2559
โดยเพิ่มเปน “ขอ 5 แบบประเมินฉบับนี้ สําหรับใหสถานศึกษาประเมิน
ตนเอง และคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด” (เอกสารหนา 52)
(5) แกไขขอความในเกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล
มาตรฐานดานผูเรียน ขอ 1 นักเรียนเปนคนเกง ชองเกณฑการประเมิน ดังนี้ “โรงเรียนที่เปดสอนระดับ
ปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผาน 8 ใน 9 ขอ” (เอกสารหนา 71)
(6) เพิ่มขอความในเกณฑการประเมินและแบบประเมินความยั่งยืนมาตรฐาน
ดานการมีสวนรวมของชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ เปนขอ 5 “5. มีการ
พัฒนาการตอยอดดานวิชาการหรือวิชาชีพ” (เอกสารหนา 81 และ 92)
(7) เพิ่มเกณฑการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ใน
ขอ 3 คุณคาของผลิตภัณฑ /อาชีพ “ขอ 3.6 การสรางงานสรางอาชีพ” (เอกสารหนา 103)
(8) แกไขคําที่พิมพผิด พิมพตก และพิมพฉีกคํา ในหนา 10, 16, 42, และ
หนา 81
จากนั้นไดตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารอีกครั้ง และจัดพิมพ จํานวน
7,000 เลม ใชในการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระยะที่ 2
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(วันที่ 16 - 17 และ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ ) และเผยแพรไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน รวมทั้งเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
3.4.1.2 พัฒนา“เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจํา
ตําบล” เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล จัดทําขึ้นเพื่อเตรียม
การสงเสริมงานดานอาชีพของโรงเรียน มีวิธีดําเนินการดังนี้
1) จัดประชุมบรรณาธิการกิจตนฉบับที่ยกรางไวแลวเมื่อปลายปงบประมาณ 2558
การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด สวีท กรุงเทพฯ ผูเขาประชุม
ประกอบดวยศึกษานิเทศก ครู และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 18 คน ไดรางตนฉบับที่คอนขางสมบูรณ
พิมพอัดสําเนาจํานวน 20 ชุด
2) การสรางเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบคุณภาพเอกสาร ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ
จํานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 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)
ฉบับที่ 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 พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดี
ประจําตําบล (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยนําขอที่มีคา IOC มากกวา 0.50
ขึ้นไปมาใช
3) การตรวจสอบคุณภาพเอกสาร ดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือฉบับที่ 1 “แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสารฯ”ไปใชกับ
คณะศึกษานิเทศก ในการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
ดานความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดทําเอกสารและประโยชนในการนําไปใช
ผูตรวจสอบจํานวน 20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จาก
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ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาใน 10 ภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน เหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตะวั นออกเฉียงเหนื อตอนกลาง ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล าง ภาคกลางภาคตะวั นออก
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 และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ ของเอกสาร ดังนี้
(1) ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร เกี่ยวกับตารางในสวนที่ 2 แนวทางการ
สรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา ควรเพิ่มแนวทางการปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสูการมีงานทํา
ใหเห็นเปนตัวอยาง เพื่อใหโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทของตน
(2) ภาพประกอบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยังมีนอย ควรเพิ่มภาพที่เปนผลงาน
ของนักเรียนใหมากขึ้น เพื่อจะชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
(3) เพื่อใหครูเห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงานสราง
อาชีพมากขึ้น ควรยกตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
เลือกประยุกตใชไดตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
(4) โรงเรียนดีประจําตําบลมีเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนดานการสรางงาน
อาชีพเพื่อใหมีความพรอมที่จะกาวไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน นอกจากจะใหความรูดานการ
สงเสริมอาชีพแลว ควรจะเพิ่มความรูประกอบเกี่ยวกับกฎหมายและการคุมครองผลิตภัณฑดวย
การปรับปรุงพัฒนาเอกสาร ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของคณะศึกษานิเทศก
ผูตรวจสอบคุณภาพเอกสารมาปรับปรุงแกไขดังนี้
(1) จัดทําตัวอยางโครงสรางเวลาเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 -3)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) โดยเสนอใหเห็นลักษณะอาชีพ 9 ประเภทวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เอกสารหนา 21, 23)
(2) เพิ่มภาพประกอบในตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ โดย
ใชภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชน (เอกสารหนา 75, 77) และภาพประกอบตัวอยางการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงาน (เอกสารหนา 81)
(3) เพิ่มตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน 2 กิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใชทักษะชีวิต (โยคะเพื่อสุขภาพ) และตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ
(ใบไมสรางงาน) (เอกสารหนา 82 – 83, 86 - 91)
(4) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับครูในเรื่องกฎหมายและการคุมครอง
ผลิตภัณฑ ไดเพิ่มเนื้อหาสาระเรื่อง การจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม ตลอดจนวิธียื่นคําขอและเอกสารทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให
ครู /นักเรียนที่สรางผลิตภัณฑไดมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว (เอกสารหนา 101 – 104)
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จากนั้นไดปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความสมบูรณขึ้นโดยตรวจสอบความสอดคลอง
เชื่อมโยงของสาระในเอกสาร และรวบรวมเปนตนฉบับที่สมบูรณ จัดพิมพอัดสําเนาจํานวน 40 ชุด
4) การนําไปทดลองใช และหาคุณภาพเอกสาร ผูวิจัยไดนําเอกสาร“ แนวทาง
การสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” ฉบับอัดสําเนาไปทดลองใช โดยดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดผูทดลองใชเอกสาร โดยการใหศึกษานิเทศกที่ตรวจสอบคุณภาพ
เอกสาร 20 คน ตามขอ 3) สุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เขตละ
2 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน และนําเอกสารไปมอบใหโรงเรียนที่เลือกไว โดยมอบใหครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนนั้น ๆ โรงเรียนละ 1 คน รวม 40 คน ศึกษาเอกสาร
และนําความรูในแนวทางการจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนางานดานอาชีพไปทดลองใชสอนในโรงเรียน
แลวตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 “แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารทางการ
สรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีป ระจําตําบล” สงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(2) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งไดรับคืนมา 37 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 92.50 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความพึงพอใจของครูในการนําเอกสารไปทดลองใชโดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.33) และวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha – Coefficient
Reliability) ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับนี้ เทากับ .9932 (ผลการวิเคราะหขอมูล และ
รายชื่อโรงเรียนที่ที่ทดลองใชเอกสาร ปรากฏในภาคผนวก ก หนา 271 – 281 และ 283 - 284)
จากนั้นจึงจัดพิมพเผยแพรไปยังโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหมด
7,000 เลม และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลที่จัดทําขึ้นทั้ง 2 เรื่อง
เปนขั้นตอนเบื้องตนที่ชวยทําใหเห็นกระบวนการในการทํางานของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และ
ชวยใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะสําเร็จไดยอมตองอาศัยกลยุทธการ
ดําเนินงานดานอื่นๆ มาประกอบเพื่อใหเกิดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไว
3.4.2 การสรางเครือขายการมีสวนรวม
การทํางานโดยการมีสวนรวม เปนเทคนิคอยางหนึ่งที่จะชวยใหกระบวนการทํางาน
มีประสิทธิภาพ และไดผลงานที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลในชวง
ปงบประมาณ 2558 – 2560 จึงไดมีการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหเห็น
ความกาวหนา สามารถยกระดับคุณภาพโรงเรียนไดอยางเปนรูปธรรมโดยดําเนินการใน 3 กิจกรรม คือ
3.4.2.1 เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 ตามคําสั่ง สพฐ.ที่ 516/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
ประกอบดวยศึกษานิเทศกของทุกเขตการศึกษา ที่มีโ รงเรีย นดีป ระจําตําบลอยูในความรับ ผิดชอบ
รวม 220 เขต จํานวน 982 คน เพื่อชวยเหลือดูแลโรงเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองได
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3.4.2.2 พัฒนาคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจํา
ตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 โดยการจัดประชุม 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 จัดประชุมผูแทนคณะนิเทศจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจงการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระยะที่ 1 โดยใชรายละเอียดในเอกสาร“แนวทางการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ” (ฉบับราง) ทําความเขาใจใหตรงกันในสาระของเอกสารรวมทั้งขอแกไขปรับปรุง เพื่อการ
พัฒนาใหเปนเอกสารฉบับสมบูรณ เมื่อเสร็จการประชุมผูแทนทุกเขตนําสาระสําคัญจากการประชุมไป
ขยายผลกับคณะนิเทศในเขตพื้นที่ของตน
2) ระยะที่ 2 จัดประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศระยะที่ 2 การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง สพฐ.ที่ 516/2559
ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 จํานวน 982 คน เพื่อใหทุกคนมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล และดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดการประชุม 2 รุน รุนละ 2 วัน
การประชุมดังกลาวมีการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ
2559 โดยใชเอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลและการประเมิน
ผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ฉบับสมบูรณ ซึ่งมีภาระงานดานการนิเทศการประเมินเปน
โรงเรียนตนแบบ การประเมินความยั่งยืนและการประเมินผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
ดานการสงเสริมงานอาชีพ“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ในโอกาสนี้ผูเขาประชุม ไดรับฟงความรู
จากวิทยากร เรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูโครงการโรงเรียนประชารัฐ” จากการประชุมทั้งสองรุน
ชวยใหคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559
มีความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน สามารถนําไปใชในการนิเทศพัฒนางานไดตามวัตถุประสงค ซึ่ง
สงผลตอการพัฒนาตนเองของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
3.4.2.3 เชิญศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒินอกราชการรวมเปนคณะนิเทศโรงเรียนดี
ประจําตําบล
นอกจากจะใช กลยุ ท ธ ในการแต ง ตั้ ง คณะนิ เ ทศขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงเรี ยนดี ป ระจํา ตํ า บลระดั บ ประเทศแลว ยังไดมีการเชิญ ศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิน อกราชการ
ซึ่งเปนคลังสมองของประเทศจากทุกภูมิภาค มาเปนคณะผูนิเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวมกับศึกษานิเทศกของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)
และศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะ "พี่นองรวมนิเทศ” เยี่ยมชมผลงานและใหขวัญกําลังใจ
โรงเรียนในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนามากยิ่งขึ้น
การสรางเครือขายการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยการเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล
ระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 การพัฒนาคณะนิเทศฯ และการเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะ
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นิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล เปนวิธีการที่ชวยใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงาน และทุกฝายเขามา
มีบทบาทในการปฏิบัติงานนิเทศมากยิ่งขึ้น สามารถจะใหการนิเทศโรงเรียนไดอยางทั่วถึงและตรงตาม
วัตถุประสงคตอไป
3.4.3 การพิชิตความสําเร็จ นิเทศใหเกิดผลงาน
การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําป 2559 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชกระบวนการนิเทศ
ติดตามของหนวยงานทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนดีประจําตําบลสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
และสงเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพใหปรากฏเปนผลงาน “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” การขับเคลื่อนคุณภาพดังกลาว กําหนดภาระงานและเปาหมายการนิเทศดังนี้
3.4.3.1 ภาระงานการนิเทศ
1) นิเทศโรงเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองจนผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ
จํานวนมากขึ้น และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินโรงเรียนตนแบบใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) นิเทศโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูที่สงเสริมการสรางงาน
สรางอาชีพ จนเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
3) นิเทศประเมินและคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
ดานการสงเสริมอาชีพของโรงเรียน และจัดทํา VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรูดานการ
สงเสริมอาชีพ
3.4.3.2 เปาหมายการนิเทศ ปงบประมาณ 2559
1) โรงเรียนดีประจําตําบลพัฒนาตนเองขึ้นเปนโรงเรียนตนแบบรอยละ 30 ของ
โรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมผานการประเมิน จํานวน 785 โรงเรียน (จากจํานวน 2,619 โรงเรียน
ในป 2558)
2) โรงเรียนดีประจําตําบลที่เปนโรงเรียนตนแบบพัฒนาสูความยั่งยืนรอยละ 50
ของโรงเรียนตนแบบ จํานวน 1,960 โรงเรียน (จากจํานวน 3,920 โรงเรียน ในป 2558)
3) โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงาน
อาชีพ จํานวน 300 โรงเรียน/เรื่อง และมีผลงานเดนจัดทํา VTR เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการสงเสริมอาชีพ จํานวน 150 เรื่อง
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ทั้งนี้โดยมีกระบวนการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
4 ขั้นตอน คือการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศตามกระบวนการ การรายงานผลการนิเทศ
และการเผยแพร ผ ลงานการนิ เ ทศ ซึ่ ง ต องดํ าเนิ น การทั้ ง ระดั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
3.4.4 การประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม (Social Network)
ความเจริญกาวหนาของสื่อเทคโนโลยีในปจจุบันชวยใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เปนไปดวยความรวดเร็วและตลอดเวลา การปฏิบัติงานในแตละหนวยงานจําเปนตองใชเครือขายทางสังคม
(Social Network) เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอสังคม
อยางแทจริง ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา (ศนฐ.) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเครือขายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ครู และเปาหมายที่สําคัญคือศึกษานิเทศกทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การดําเนินงานตอไปนี้
3.4.4.1 การติดตอสื่อสาร ในการประสานงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลทุกขั้นตอน
โดยผานทางเว็บไซตของโครงการ www.deetambon.esdc.go.th และ e-mail : deetambon.esdc.go.th
ไดแก การแจงขาวความเคลื่อนไหวของงาน แจงหนังสือราชการ ขอมูลโรงเรียนดีประจําตําบล ขอมูล
ความรูทางวิชาการ ดาวนโหลดเอกสารเผยแพรผลงานโรงเรียน ตอบแบบสอบถามขอมูลที่จําเปนตาง ๆ
ทุกรายการมีความเปนปจจุบันทันเหตุการณ ซึ่งเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง
3.4.4.2 การรายงานผลการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบผานเว็บ ไซตของ
โครงการ โดยทางโครงการออกแบบใหรายงาน เปนแบบที่ทุกฝายสามารถศึกษาขอมูลและตรวจสอบผล
การดําเนินงานจากเว็บไซตนี้ไดตลอดเวลา ชวยใหทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน
3.4.5 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559 เปนการดําเนินงาน
เชิงรุกเพื่อใหเห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน รวดเร็ว และตอเนื่องยั่งยืน วิธีการหนึ่งที่จะทําใหเห็นภาพ
ความสําเร็จดังกลาว คือการเผยแพรผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โรงเรียนตางๆ มีผลงาน
ที่เกิดจากการรวมคิดรวมทํา รวมแรงรวมใจของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ผลการดําเนินงาน
ดังกลาวไดปรากฏตอสาธารณชนแลวระดับหนึ่ง และเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับ
ผูบริห ารโรงเรียนและผูเกี่ยวของ จึงไดจัดการประชุมสัมมนาผูบ ริหารโรงเรีย นดีประจําตําบลระดับ
ภูมิภาคขึ้น ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2559 โดยจัดเปน 9 จุดทั่วประเทศ จุดละ 2 วัน
บุคลากรที่เปนเปาหมายในการประชุมสัมมนาคือผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล (ที่ไมไดเขาโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ) จํานวน 3,302 โรงเรียน รวม 3,302 คน ทั้งนี้โดยมุงเนนใหสาระสําคัญดานการ
สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน และการนําผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (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
ประจําตําบลที่เห็นเปนรูปธรรม สะทอนใหเห็นกระบวนการปฏิบัติงานของคณะทํางาน ผูบริหาร ครู
นักเรียน รวมทั้งผูรวมงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดเปนอยางดี การจัดประชุมสัมมนาทั้ง 9 จุด
มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาในภูมิภาคตาง ๆ เปนผูรับ ผิดชอบหลักในการจัดงาน ประกอบดว ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 เขต
โดยดําเนินการตามแผนที่ไดประชุมเตรียมการไว ตามกําหนดการดังนี้
จุดที่ 1 ภาคเหนือตอนลาง จัดวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
จุดที่ 2 ภาคเหนือตอนบน จัดวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559
ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
จุดที่ 3 ภาคตะวันออก จัดวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559
ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแกน)
จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จัดวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559
ดําเนินการดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
จุดที่ 6 ภาคกลาง จัดวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2559 ดําเนินการโดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จุดที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559
ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
จุดที่ 8 ภาคใตตอนลาง จัดวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จุดที่ 9 ภาคใตตอนบน จัดวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 ดําเนินการโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎรธานี)
การดําเนินงานของจุดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคทั้ง 9 จุด มีการเตรียมความพรอม
กอนการประชุมสัมมนาอยางรอบคอบ ในระหวางการจัดประชุมมีกิจกรรมตามกําหนดการ 4 ลักษณะ
ไดแก
1) การเปดการประชุมสัมมนา ทั้ง 9 จุด มีพิธีเปดการประชุมสัมมนา โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากผูบังคับบัญชาระดับตางๆ ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน ไดแก รองเลขาธิการ กพฐ.
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ผูชวยเลขาธิการ กพฐ. ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีการมอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และการ
บรรยายพิเศษ ทุกจุดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนําสูอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลในภูมิภาค
นั้น ๆ ทั้งกอนพิธีเปดการประชุมสัมมนา และระหวางการประชุมสัมมนา
2) เวทีวิชาการ มีการใหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3 ลักษณะ คือการ
บรรยายความรูของวิทยากรเกี่ยวกับการสงเสริมงานอาชีพทั้งในโรงเรียนและในทองถิ่น การเสวนาวิชาการ
เกี่ยวกับงานดานอาชีพ โดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพของชุมชนเขารวมเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู และการนําเสนอผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงานอาชีพ
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ของโรงเรียนดีประจําตําบลที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน
3) การแสดงนิทรรศการงานอาชีพ ของโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใหเปนผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค โดยมีบริเวณสําหรับ
จัดนิทรรศการ ที่มีความแตกตางกันตามบริบทของสถานที่ เชน ตั้งเต็นทในบริเวณรอบสถานที่ประชุม
จัดในหองนิทรรศการ และจัดรวมอยูในบริเวณเดียวกับหองประชุมสัมมนา ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เผยแพรผลงานของโรงเรียน ชื่นชมยกยอง และสรางเสริมประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
ผูบริหารที่เขาประชุมสัมมนา ผูรวมจัดนิทรรศการและผูมาศึกษาดูงาน
4) การประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโดยประเมินจากผลที่ปรากฏในระหวาง
การประชุมสัมมนา และจากแบบสอบถาม
การดําเนินงานตามกระบวนการที่วางไวในกลยุทธทั้ง 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) การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ในเวทีวิชาการระดับภูมิภาค
ทุกกลยุทธสะทอนใหเห็นกระบวนการที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย และสงผลตอความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
3.5 Support : สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559 ไดรับ
การสนั บสนุน ป จจั ย สํา คัญ คื องบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรีย น
สูมาตรฐาน กิจกรรมหลัก “พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล” กิจกรรมยอย “การพัฒนา
โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพวิชาการ” งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,203,393,300 บาท จําแนกเปนงบลงทุน
และงบดําเนินงาน โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการ 2 หนวยงาน ไดแก
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3.5.1 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการงบลงทุน - คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ จํานวน 683,890,500 บาท และงบดําเนินงาน - ซอมแซมปรับปรุง
ระบบไฟฟา จํานวน 159,083,700 บาท รวมทั้งสิ้น 842,974,200 บาท
3.5.2 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการ
งบดําเนินงานสําหรับพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 360,419,100 บาท โดยใชเพื่อการ
พัฒนางานใน 3 สวน ไดแก
3.5.2.1 งบประมาณสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลเพื่อการพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนา ทั้งทางกายภาพและคุณภาพงานวิชาการ จํานวน 296,921,930 บาท ตามเปาหมายดังนี้
1) โรงเรียนทั้งหมด 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) โรงเรียนดีประจําตําบลที่เขาโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อจัดบรรยากาศ
ที่สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 18,208,430 บาท
3.5.2.2 งบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 220 เขต จํานวน
40,699,900 บาท สําหรับใชในเรื่องตอไปนี้
1) พัฒนาโรงเรียนดวยกระบวนการนิเทศประเมิน และคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) จํานวน 8,940,000 บาท
2) พัฒนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล โดยการจัดประชุมสัมมนาระดับ
ภูมิภาค 9 จุด จํานวน 18,678,300 บาท
3) พัฒนาศึกษานิเทศกทั่วประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 8,081,600 บาท
4) จัดทําแนวทางและสื่อประชาสัมพันธกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมงานอาชีพ
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” (VTR) ของโรงเรียนในเขต จํานวน 5,000,000 บาท
3.5.2.3 งบประมาณสําหรับ ศูน ยพัฒ นาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดําเนินการพัฒนางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อ ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก อบรมครูและผูบริหาร นิเทศโรงเรียน และจัดพิมพเอกสารตาง ๆ
รวม 14 กิจกรรม ใชงบประมาณทั้งสิ้น 22,797,270 บาท
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แผนภูมิที่ 3.4 สรุปงบประมาณพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ โรงเรียนดีประจําตําบล
การสนับสนุนปจจัยดานงบประมาณสําหรับ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ทั้ง 3 สวน เปนการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการรวมทุกแหง และโรงเรียนที่เปนเปาหมาย
เฉพาะการพัฒนาในปงบประมาณ 2559 ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งทั้งการพัฒนาดานกายภาพ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถชวยใหกระบวนการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบลของทั้ง 3 เครือขาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ
3.6 Summarize : สรุปรวมผลงานที่ทําได
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ที่ดําเนินการมาตามกลยุทธ มีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลการดําเนินงานตามกลยุทธดังนี้
3.6.1 ผลการดําเนินงานกลยุทธที่ 1 การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล ผลการดําเนินงานในกลยุทธนี้ปรากฏเปนเอกสาร 2 เลม ไดแก
3.6.1.1 เอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” หลังจากไดนําไปทดลองใชในการประชุม
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบลของเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 และนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารใหเกิดความชัดเจนเหมาะสม พรอมใชเปนแนวทางในการนิเทศเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนตามเปาหมาย โดยจัดพิมพ 7,000 เลม สําหรับใชในการจัดประชุมคณะนิเทศขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 และ
เผยแพรไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 220 เขต โรงเรียนดีประจําตําบลทุกแหง รวมทั้งนําเนื้อหา
สาระเผยแพรทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล <www.deetambon.esdc.go.th>

130
3.6.1.2 เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล
มีสาระเกี่ยวกับแนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา และบทบาทของผูเกี่ยวของในการสราง
หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา คือบูรณาการในระดับหนวยการเรียนรูสาระพื้นฐาน จัดทําเปนหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม จัดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในรูปแบบ
ทวิภาคี รวมทั้งตัวอยางการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว

ภาพที่ 3.1 เอกสารแนวทางการดําเนินงานฯ และแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทํา
เอกสารแนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบลฉบับ นี้
เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาดานอาชีพ ของโรงเรียนดีประจําตําบลทั่วประเทศในการสรางงาน
สรางอาชีพใหม ๆ ขึ้นในชุมชนทองถิ่น รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการทํางาน
อาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ ซึ่งนําไปสูการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และมองเห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
3.6.2 ผลการดําเนินงานกลยุทธที่ 2 การสรางเครือขายการมีสวนรวม
การดําเนินงาน ในครั้งนี้ เปนการรวมพลังคนในสายงานการนิเทศจากทุกเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลอยูในความรับผิดชอบ และศึกษานิเทศกผูเปนคลังสมองมาทํางาน
รวมกัน เปนการสรางทุนทางสังคมขององคกรการนิเทศ เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูโดยผาน
การทํางานรวมกัน อาศัยความรูความชํานาญจากหลายฝาย และมีระบบบริหารที่ตองพึ่งพากันเพื่อให
งานสําเร็จพันธกิจ 2 เรื่องที่ดําเนินการ ไดแก
3.6.2.1 การแตงตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 ชวยใหมีบุคลากรการนิเทศที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยตรงจํานวน 76 คณะจาก 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 982 คน คณะนิเทศขับเคลื่อนฯ ไดรับการพัฒนา
และทําความเขาใจในแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และทําหนาที่รวมดําเนินการทุกเปาหมาย
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ของการนิเทศ เมื่อปฏิบัติภารกิจลุลวง ไดมีการสรุปและรายงานผลการนิเทศและผลประเมินโรงเรียน
ตนแบบมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามวิธีการที่กําหนด
3.6.3.2 การเชิญศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒินอกราชการมารวมเปนคณะนิเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการนิเทศกํากับติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล
ไดแก การดําเนินงานของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จํานวน 50 โรงเรียน โดยใชการเลือก
โรงเรียนแบบเจาะจง จากโรงเรียนดีประจําตําบลที่เขาโครงการโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ 10 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 10 โรงเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 20 โรงเรียน และภาคใต 10 โรงเรียน ซึ่งพบวาทุกโรงเรียนมีการพัฒนางานตามจุดเนน
ของแตละโครงการไดดีระดับหนึ่ง เนื่องจากอยูระหวางการเตรียมความพรอม เชน โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สวนโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมดานอาชีพ และโรงเรียนทั้งหมดมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
3.6.3 ผลการดําเนินงานกลยุทธที่ 3 พิชิตความสําเร็จ นิเทศใหเกิดผลงาน
เปนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล คณะนิเทศ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศของเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ
เปนไปตามแผนและเปาหมายที่ตั้งไว โดยโรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนา
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 และเมื่อสรุปผลการนิเทศโดยภาพรวม
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2560 โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 6,534 โรงเรียน ไดรับการประเมินเปน
โรงเรี ย นต น แบบครบทุ ก โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 100 (ข อ มู ล จากเว็ บ ไซต deetambon.go.th,
30 กันยายน 2560)
3.6.3.2 นิเทศใหเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ไดผลงานการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงานอาชีพของโรงเรียนดีประจําตําบล 6 ภูมิภาค
จํานวนทั้งสิ้น 366 เรื่อง จําแนกตามกลุมงานอาชีพ 5 กลุม ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม
บริการ สรางสรรค และวิชาชีพ แตละภูมิภาคมีจํานวนผลงานสรุปไดดังตาราง
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ตารางที่ 3.3 สรุปผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล ป 2559
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
เหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
รวม

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ สรางสรรค
10
16
8
11
21
6
3
19
14
7
8
9
9
27
11
5
4
5
1
10
8
1
9
64
72
46
40

วิชาชีพ
23
34
38
3
17
29
144

รวม
57
75
86
59
32
57
366
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ผลงานของทั้ง 6 ภาค จัดทําเปนเลมเอกสารเผยแพร จํานวน 6 เลม ดังภาพ

ภาพที่ 3.2 เอกสารแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกรายภูมิภาค
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3.6.3.3 นิเทศการผลิตสื่อ VTR (Video Tape Recorder) ประชาสัมพันธกระบวนการ
เรียนรู “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีผลงานในแตละภาคที่สามารถเผยแพรไดจํานวนทั้งสิ้น
150 เรื่อง จําแนกตามกลุมงานอาชีพ 5 กลุม ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ สรางสรรค และวิชาชีพ
แตละภูมิภาคมีจํานวนผลงานดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.4 สรุปผลงานสื่อ VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรู โรงเรียนดีประจําตําบล
ภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6
2
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
3
1
เหนือ
12
1
กลาง
3
ตะวันออก
5
2
ใต
4
2
รวม
33
8

บริการ
2
2
6
5
4
19

สรางสรรค
6
9
14
8
8
3
48

วิชาชีพ
5
2
8
10
8
9
42

รวม
21
17
41
26
27
18
150
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3.6.4 ผลการดําเนินงานกลยุทธที่ 4 การประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม

(Social Network)

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ใชกลยุทธในการติดตอประสานงานกับเครือขายการ
นิเทศโรงเรียนในโครงการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานทางเว็บไซต www.deetambon.esdc.go.th
และ e-mail : deetambon.esdc.go.th ทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง และดําเนินการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหเครือขายเกิดความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงาน ทุกรายการบนเว็บไซต
มีความเปนปจจุบันทันเหตุการณ ที่ทุกฝายสามารถศึกษาขอมูลและตรวจสอบผลการดําเนินงานจาก
เว็บไซตได โดยมีบุคลากรผูรับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถแกปญหาไดทุกเวลา มีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ วางแผน ควบคุมและประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเครือขายที่คอยให
ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา ชองทางการสื่อสารดังกลาวสงผลดีตอการประสานงาน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง ผูรับไดประโยชนคุมคา
3.6.5 ผลการดําเนินงานกลยุทธที่ 5 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ จัดขึ้นในโอกาสการประชุมสัมมนาผูบริหาร
โรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2559 โดยจัดกระจายทุกภูมิภาครวม 9 จุด กิจกรรม
ดังกลาว มีผลการดําเนินงานที่นาพึงพอใจดังนี้
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3.6.5.1 จํานวนผูเขาประชุมสัมมนาและผูรวมงาน
การจั ดประชุ มสัมมนาผูบ ริห ารโรงเรียนดีป ระจําตําบลระดับ ภูมิภ าคในครั้งนี้
มีผูบริหารโรงเรียนเขาประชุมสัมมนาในจุดตาง ๆ จํานวน 3,302 โรงเรียน รวม 3,302 คน ซึ่งเปนไป
ตามเปาหมายของโครงการ และมีผูเขารวมงานอีกจํานวน 6,160 คน ประกอบดวยคณะครู นักเรียน
และผูสนใจในชุมชนของภูมิภาคนั้น ๆ ซึ่งเขามารวมงานในลักษณะตาง ๆ ไดแก นําผลงานการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการสงเสริมงานอาชีพของโรงเรียนมาจัดนิทรรศการพรอมการสาธิต
นําเสนอผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศบนเวทีวิชาการ รวมแสดงศิลปวัฒนธรรมนําสูอาชีพของคณะนักเรียน
ในพิธีเปดและระหวางการประชุมสัมมนา และเขามาศึกษาดูงานนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู
การประชุมสัมมนาทั้ง 9 จุด ดําเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
3.6.5.2 สาระในเวทีวิช าการเพื่อการแลกเปลี่ย นเรีย นรูป ระกอบดว ยกิจ กรรม
3 ลักษณะ ไดแก การบรรยายความรูของวิทยากร การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับงานดานอาชีพ และการ
นําเสนอผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ของโรงเรียนดี
ประจําตําบล การบรรยายความรูและการเสวนาวิชาการ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอดีตผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น
ขาราชการประจําในกลุมรับผิดชอบงานอาชีพและธุรกิจ ผูบริหารโรงเรียน ผูแทนจากบริษัทหางราน
เจาของผลิตภัณฑ หรืออุตสาหกรรมชื่อดัง และภูมิปญญาในทองถิ่น
3.6.5.3 การแสดงนิทรรศการงานอาชีพ การแสดงนิทรรศการงานอาชีพของโรงเรียน
ดีประจําตําบล ที่ผานการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) ระดับภูมิภาค แตละจุดการประชุมสัมมนามีการจัดพื้นที่ใหโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือก
นําผลงานมาจัดแสดงและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหเห็นกระบวนการบริหารจัดการดานหลักสูตร
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนของครู การประชุมสัมมนาทั้ง 9 จุดมีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม เชิญครูภูมิปญญาเขามารวมสอน ฝกใหครูและนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพ
รวมทั้งการนําผลผลิตออกสูตลาด ซึ่งชวยใหบุคลากรของโรงเรียนมีแนวทางในการปลูกฝงนักเรียนให
มองเห็นชองทางการทํามาหากินไดเปนอยางดี
3.7 Share and Admiring : การแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ
การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรูและเชิดชูย กยองผูที่มีผ ลงาน เปน เรื่องที่ตองใหความสําคัญ
เพราะถือเปนการใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติ และเปนรางวัลอันเกิดจากผลงานที่มีประสิทธิภาพนาชื่นชม
จากการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ทั้ง 9 จุด พบวาผูรวมงานทั้งที่เปน
ผู นํ าเสนอผลงานและผู มาชมผลงาน ได แลกเปลี่ย นเรีย นรู ซึ่งกัน และกัน ผลงานที่นําเสนอบนเวที
วิชาการและลานนิทรรศการ เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และไดรับการยกยองชื่นชม
จากผูเกี่ยวของและสาธารณชนเปนอยางดี
จากผลการประชุมสัมมนาดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการจัดงาน ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายเปนที่นาพอใจ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบโลและเกียรติบัตร เปนการยกยองชื่นชมและให
ขวัญกําลังใจ แกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรของเขต ที่เปนผูรวมดําเนินการ
จัดประชุมสัมมนา โดยจัดพิธีมอบใหเปนเกียรติในโอกาสการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศกทั่วประเทศ
ปงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
การดําเนินงานตามกลยุทธการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีผลงาน
เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ตามวาระของงาน นอกจากการจัดในโอกาสการประชุมสัมมนาผูบริหารแลว ยังมี
การเผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและองคกรภายนอกในลักษณะ
ตาง ๆ เปนการสรางความนิยมและภาพลักษณที่ดีขององคกร สรางความรวมมือในการทํากิจกรรม
ที่ นํ า ไปสู การยอมรั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติให แพรกระจายไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง การพัฒ นาคุณภาพ
โรงเรี ยนดีประจําตําบล มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อเปน การแลกเปลี่ยนเรีย นรูดวยวิธีการ
ที่หลากหลายไดแก
3.7.1 เผยแพรโดยใชกิจกรรมนํามาซึ่งความรวมมือ ในกิจ กรรมการประชุมสัมมนา
ศึกษานิเทศก และการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล
3.7.2 เผยแพรโดยใชสื่อบุคคล โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอาศัยบุคคลเปนสื่อ
ชวยประชาสัมพันธผลงาน โดยใชชวงการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งเชิญบุคคล
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเปนวิทยากรรายการตาง ๆ ของแตละจุด สรุปรวมได 4 กลุม ไดแกกลุมเอกชน
กลุมผูทรงคุณวุฒินอกราชการ กลุมขาราชการประจํา และกลุมภูมิปญญา บุคคลภายนอกหนวยงาน
ทั้ง 4 กลุมดังกลาว คือผูไดมารับรูรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลกระจายไปทั่วประเทศ
นอกจากจะไดประจักษแกสายตาตนเองแลว ยังสามารถเปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธใหผูที่ไมไดมี
โอกาสมารวมกิจกรรมไดรับทราบตอๆ กันไปอีกดวย
3.7.3 เผยแพรโดยใชสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อประชาสัมพันธทั้งภายในหนวยงานและนอก
หนวยงาน ซึ่งจัดทําเปนรูปเลม เชน เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล
รายงานประจําปโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล (Annual Report)

ภาพที่ 3.3 เอกสารผลการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเผยแพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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3.7.4 เผยแพรดว ยผลงาน การดําเนิน งานพัฒ นาคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจําตําบล
มีผลงานของโรงเรียนและของเขตพื้นที่การศึกษา ที่สามารถเผยแพรเปนประโยชนตอสาธารณชนได
ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อเทคโนโลยี จากการดําเนินงานปงบประมาณ 2559 มีสื่อที่เปนผลงาน
2 เรื่อง ไดแก ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (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
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของชิ้นงานซีดีรอม และเผยแพรผานทางเว็บไซตโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล deetambon.esdc.go.th และศูนยพัฒนาการนิเทศฯ www.esdc.go.th
ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึง

ภาพที่ 3.4 ตัวอยางผลงาน VTR เผยแพรการจัดการเรียนรูดานอาชีพ
3.8 Sustainable Development : พัฒนากาวไกลใหยั่งยืน
การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลสูความยั่งยืน ผูวิจัยไดกําหนดใหมีภาระงาน ทั้งที่ได
ดําเนินการแลวและที่จะตองดําเนินการตอไป คือ
3.8.1 งานที่ดําเนินการแลวในปงบประมาณ 2559 - 2560
3.8.1.1 สรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นในโรงเรียนดีประจําตําบล ดวยภาระงานในหนาที่
นิเทศและสรางเครือขาย (คณะนิเทศ) ใหทําการนิเทศจนโรงเรียนผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ
และโรงเรียนตนแบบยั่งยืน
3.8.1.2 สรางความเขมแข็งใหกับคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล ดวยการประชุมอบรม สัมมนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ทักษะและประสบการณ เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ จนสงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3.8.1.3 สรางพันธมิตรใหมในการจัดการศึกษาโดยการเชิญองคกรภาครัฐและ
เอกชน เขามารวมเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค 9 จุด
ซึ่งเปน การเปดประตูสูประชารัฐ สรางความนิยมใหกับผูที่ไดมาพบเห็นและชื่นชมผลงานของโรงเรียน
ชวยใหโรงเรียนมีความภูมิใจ และมั่นใจในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
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3.8.1.4 ดําเนินการทุกกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในศูนยพัฒนาการ
นิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน
ตามแผน การติดตามประเมินผลและรายงาน ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของทุกฝายและเกิดผลงาน
ตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง
3.8.1.5 ถอดบทเรียนกระบวนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ระยะที่ 3 (ปงบประมาณ 2558 - 2560) ที่ประสบความสําเร็จดวย “8S’s Supervisory Model”
เผยแพรสูเครือขายการนิเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนแนวทางสรางความกาวหนาและ
ยั่งยืนของการดําเนินงานในปตอๆ ไป
3.8.1.6 วิจัยประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล และความตองการ
ของเครือขายการนิเทศอยางละเอียด เพื่อวางแผนพัฒนางานตอไปดวยวิธีที่เหมาะสม
3.8.2 ภาระงานที่ตองดําเนินการใหเกิดความกาวหนาและยั่งยืนในโอกาสตอไป
หลายเรื่องที่ดําเนินการไปแลวไดสงผลตอความยั่งยืน แตการดํารงไวเพียงความ
ยั่งยืนคงไมเกิดประโยชนมากนัก หากไมมีการพัฒนาใหเห็นความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น การตอยอดใหเกิด
ความกาวหนาและยั่งยืนในโอกาสตอไป จึงควรดําเนินการตามหนาที่ขององคกรแตละระดับในเรื่อง
ตอไปนี้
3.8.2.1 หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือศูนย
พัฒนาการนิเ ทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (ศนฐ.เดิม) ควรพัฒ นาความสัมพัน ธของ
คณะนิเทศที่มีอยูแลวใหดีอยูเสมอ ทั้งในปจจุบันและอนาคต สรางแรงบันดาลใจที่จะใหเขารวมมือและ
สนับสนุนงานอยางตอเนื่อง และสรางเครือขายการนิเทศโดยเปดรับคณะนิเทศเพิ่มเติม เมื่อบุคลากรของ
เครือขายยายสังกัด หรือเกษียณอายุราชการ
3.8.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีโรงเรียนดี
ประจําตําบลในความรับผิดชอบ ทําการนิเทศดูแลชวยเหลือโรงเรียนและติดตามการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนางานไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากินตามเปาหมายไดอยางแทจริง
และศึกษาวิจัยการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในเขตพื้นที่การศึกษาของตน เพื่อหาแนวทางพัฒนา
โรงเรียนใหเกิดความกาวหนา ทันโลก ทันเหตุการณ
3.8.2.3 โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียน
1) ควรทําใหบุคลากรของโรงเรียน เกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนและภูมิใจ
ในงานที่ตนรับผิดชอบ เชน จัดโอกาสใหแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมงานรวมวางแผนการพัฒนา
โรงเรียน นําเสนอวิธีการหรือผลงานที่ตนเองหรือกลุมสาระการเรียนรูทําแลวประสบความสําเร็จ ในวาระ
ที่มีการประชุมบุคลากรของโรงเรียน
2) สงเสริมกระบวนการนิเทศภายในใหเขมแข็ง โดยจัดปฏิทินการศึกษาดูงาน
ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน ทั้งภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และตางกลุมสาระการเรียนรู
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3) ศึกษาวิจัยการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดานการบริหารจัดการ และการจัด
การเรียนรู โดยสนับสนุนใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งจะสงผล
ใหเยาวชนมีความรูและมีทักษะชีวิตอยูในสังคมไทย 4.0
4) โรงเรียนควรพาบุคลากรทั้งครูและนักเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอื่น และ
เขาไปรวมงานกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ใหมากขึ้น เพื่อเปนการสรางเครือขายการพัฒนางาน
ของโรงเรียน
5) จัดกิจกรรม Open House เพื่อเปดโอกาสใหชุมชน โรงเรียนตาง ๆ และ
หนวยงานอื่นเขามาชมผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนากาวไกลใหยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบล จะประสบความสําเร็จไดอยางดี
ยอมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของผูดําเนินงานทุกเครือขาย ทั้งหนวยศึกษานิเทศกสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน จึงควรรวมมือกันปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเขมแข็งและ
มุงมั่น เพื่อความกาวหนาและยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการ
โดยสรุป การปฏิบัติการ (Implement) หรือการวิจัย2 (Research : R2) เปนขั้นตอนการ
นํารูปแบบการนิเทศ “8S’s Supervisory Model” สูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการตั้งแต ตรวจสภาพ
ปจจุบันและปญหา ศึกษาขอมูลมาตรฐาน กําหนดกลยุทธการทํางาน ปฏิบัติตามกระบวนการที่วางไว
สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน สรุปรวมผลงานที่ทําได แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิดชูกําลังใจ และพัฒนากาวไกล
ใหยั่งยืน ซึ่งการปฏิบัติการดังกลาวเปนกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนางานเพื่อใหโรงเรียนดีประจํา
ตํ า บลมี คุณภาพ สามารถพั ฒ นาโรงเรีย นตนเองไดตามมาตรฐานและตัว ชี้วัด ทั้งดานคุณภาพงาน
วิชาการและดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานตามรูปแบบ“8S’s Supervisory Model” จัดทําในปงบประมาณ 2559
ตอเนื่องจนถึงตนปงบประมาณ 2560 ทําใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สามารถพัฒนา
งานจนผานการรับรองเปนโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนตนแบบยั่งยืนไดตามเปาหมาย มีผลงานการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนดานอาชีพจนเกิดเปนผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
บุคลากรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดการเรียนรูและรักโรงเรียน
ชุมชนใหความรวมมือและยอมรับวาโรงเรียนมีคุณภาพ จึงถือวาเปนผลการดําเนินงานที่แสดงสภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนา
ระยะที่ 3 “สูความสําเร็จและยั่งยืน” ไดเปนอยางดี
4. การประเมินผล (Evaluate : E) หรือการพัฒนา2 (Development : D2 ) ดําเนินการ
ระหวางเดือน สิงหาคม 2559 – กันยายน 2560
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2558 - 2559
หลังจากการนํารูปแบบและสื่อประกอบการนิเทศที่พัฒนาแลวไปใชขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
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 ที่มีอยูจริงในปงบประมาณ 2560 จํานวน 6,534 โรงเรียน
1) ผูบ ริหารสถานศึกษา 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) ผูแ ทนชุมชน ของโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ไดแก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน และพระสงฆ รวม 40 คน
4.1.1.2 ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ
จํานวน 220 เขต ประกอบดวยศึกษานิเทศกผูเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 516/2559
ลงวันที่ 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 ดําเนินการโดยจําแนกเขตพื้นที่การศึกษา ตามภูมิภาค 5 ภาค
ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ภาคละ 3 เขตพื้นที่
การศึกษา รวม 15 เขต แลวสุมศึกษานิเทศกที่เปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 (ตามคําสั่ง สพฐ.ที่ 516/2559 ลงวันที่ 7
เมษายน 2559) ของแตละเขต โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เขารวมสนทนา
กลุม เขตละ 5 คน รวม 75 คน
2) ผูบริหารสถานศึกษา ดําเนินการโดยจําแนกเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิภาค
5 ภาค ภาคละ 2 เขตพื้นที่การศึกษา รวม 10 เขต แลวสุมผูบริหารสถานศึกษา โดยใชวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนดีประจําตําบลภายในเขต ที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) ดานอาชีพ (ไมซ้ํากับโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ) เขารวมสนทนากลุม จํานวน
เขตละ 10 คน รวม 100 คน
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3) ครู ดําเนินการโดยจําแนกเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิภาค ภาคละ 2 เขตพื้นที่
การศึกษา รวม 10 เขต เขตละ 1 โรงเรียน รวม 10 โรงเรียน แลวสุมครูโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือเปนครูโรงเรียนเดียวกับผูบริหารที่เขารวมสนทนากลุม 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
เกณฑที่กําหนดคือ เปนโรงเรียนที่ผานการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (5 - 5 - 5) ใหเปน
โรงเรียนตนแบบ และผานการประเมินความยั่งยืนเรียบรอยแลว เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริบทพื้นที่
ที่ มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น ได แ ก โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ร าบ พื้น ที่ สูง พื้ น ชายขอบ และพื้น ที่ ใน 5 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต เปนโรงเรียนที่มีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องมาตั้งแตเริ่มเขาโครงการ และเปน
โรงเรียนที่ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี
3) สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลตามเกณฑ และมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับใน 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
และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 3 คน รวม 50 คน
(3) ผูแทนชุมชน ของโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ไดแก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน และพระสงฆ รวม 40 คน
(4) นักเรียนของโรงเรียนกลุมตัวอยาง 10 โรงเรียน กระจายตามระดับชั้น
โรงเรียนละ 6 คน รวม 60 คน
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4.1.2.3 กลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
1) ผูตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนและทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงเรียน จํานวน 6,534 คน
(2) ครู จากโรงเรียน 6,534 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 19,602 คน
(3) ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา 220 เขต เขตละ 3-5 คน รวม 982 คน
2) ผูตอบแบบสอบถามที่เปนชุดเอกสาร ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก จากการประชุมสัมมนา
โรงเรียนดีประจําตําบล 9 จุดทั่วประเทศ จุดละ 40 คน รวม 360 คน
(2) ผูแทนชุมชน จากโรงเรียนที่เปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน รวม 40 คน
(3) นักเรียน จากโรงเรียนที่เปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน รวม 100 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 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
เพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ประกอบดวยคําชี้แจง และขอมูลการสนทนากลุม 2 ตอน
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของการสนทนา ประกอบดวย วันที่ในการจัดสนทนากลุม
ผูดําเนินการ (Moderator) ผูจดบันทึก (Note Taker) ผูชวยผูดําเนินการ (Assistant) และรายชื่อ
ผูเขารวมสนทนากลุม
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสนทนากลุม ประกอบดวยขอมูล 5 ประเด็น ไดแก 1) คําถาม
เกริ่นนํา 2) ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดพรอมเหตุผล
ประกอบ 3) ปญหาและขอจํากัดของการดําเนิน งานโรงเรีย นดีประจําตําบลพรอมเหตุผ ลประกอบ
4) วิธีการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ และ 5) ขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
ผูวิจัยไดนําประเด็นการสนทนากลุมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกนายประกอบ
มณีโรจน ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช และ ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ความเหมาะสม ความเปนไปได และความมีประโยชนคุมคา แลวนํา มาปรับปรุงแกไขตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา ประเด็นการสนทนากลุมชุดนี้มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชได
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4.2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview Guideline) มีวัตถุประสงค
เพื่ อศึ กษาขอมูล ความคิ ดเห็น ของผูบ ริห ารสถานศึกษา ครู นักเรีย น และผูแทนชุมชน เกี่ย วกับการ
ดําเนินงาน โรงเรียนดีประจําตําบล ประกอบดวยแบบสัมภาษณจํานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
ผูแทนชุมชน ประกอบดวยคําชี้แจง และขอมูลการสัมภาษณ 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูล เกี่ย วกับ ผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อผูใหสัม ภาษณ ตําแหนง
โรงเรียน/หนวยงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทําหนาที่ปจจุบัน หมายเลขโทรศัพท อีเมล
ใหสัมภาษณในฐานะ (ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน)
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ 4 ประเด็น ไดแก 1) ความสําเร็จของการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พรอมเหตุผลประกอบ 2) ปญหาและขอจํากัดของการ
ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด พรอมเหตุผลประกอบ 3) วิธีการสงเสริม
สนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ และ 4) ขอเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนดีประจําตําบลใหประสบความสําเร็จ
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณนักเรียน ประกอบดวยคําชี้แจงและขอมูล
ในการสัมภาษณ 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อผูใหสัมภาษณ นักเรียนชั้น โรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท และอีเมล (ถามี)
ตอนที่ 2 ประเด็น คําถามสัม ภาษณ ที่ส อดคลอ งกับ คานิย มหลักของคนไทย
12 ประการ ขอ 2 (ความซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงาม) ขอ 5 (การรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันดีงาม) และ ขอ 10 (การรูจักดํารงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชดํารัส) ความสามารถตามสมรรถนะผูเรียน (การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
และการใชเทคโนโลยี) สุขภาพของนักเรียน รวมทั้งความรูและทักษะดานอาชีพ ที่ประมวลแลวสะทอน
ใหเห็นความเปนเด็กดี เกง และมีความสุข โดยมีประเด็นสัมภาษณ 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ความภูมิใจ
ในฐานะที่เปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล 2) ความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานอาชีพที่ไดเรียน
ในโรงเรียน 3) ความตองการในการพัฒนาตนเองและการแกไขปญหาหรืออุปสรรค 4) ความคาดหวัง
ตออาชีพในอนาคต และ 5) ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาและวิธีการชวยเหลือโรงเรียนใหเกิดการ
พัฒนา
แบบสัมภาษณทั้ง 2 ชุด ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ วิจัยและวัดผล
จํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช และ ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม ความเปนไปได และความมีประโยชน
คุมคา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาแบบสัมภาษณ
ทั้ง 2 ชุด มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชได
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4.2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปนแบบสอบถามใชเก็บขอมูลในระบบ
ออนไลน และแบบสอบถามที่เปนชุดเอกสาร ดังนี้
4.2.3.1 แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา
ครู และศึกษานิเทศกที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เปนแบบสอบถาม
ในระบบออนไลน ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ
หรือผูทําหนาที่ฝายบริหาร ครูโรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการของเขตพื้นที่
การศึกษา มีสาระแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 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) และตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
4.2.3.2 แบบสอบถามฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เปนชุดเอกสาร แบงเปน
3 ฉบับยอยไดแก
ฉบับที่ 2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูป แบบ และเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีป ระจําตําบล
ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลที่เขารวมประชุมสัมมนาโรงเรียนดี
ประจําตําบล 9 จุดทั่วประเทศ ครูผูนําผลงานมารวมนําเสนอและจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนา
และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดูแลในการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบล 9 จุด มีสาระแบงเปน
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
ฉบับที่ 2.2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ผูตอบแบบสอบถามเปนผูแทน
ชุมชนของโรงเรียนที่เปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน มีสาระแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล
มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
ฉบับที่ 2.3 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนของ
โรงเรียนที่เปนจุดสัมภาษณ 10 โรงเรียน มีสาระแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และตอนที่ 3
ขอเสนอแนะทั่วไป
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แบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ กําหนดเกณฑและความหมายดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑคาเฉลี่ย
นอยกวา 1.50
1.50 ถึง 2.49
2.50 ถึง 3.49
3.50 ถึง 4.49
4.50 ขึ้นไป

ความหมาย
ความพึงพอใจนอยที่สุด
ความพึงพอใจนอย
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจมากที่สุด

การพัฒนา การทดลองใช และการหาคุณภาพแบบสอบถาม
ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ไดสรางเสร็จแลวทั้ง 4 ฉบับ ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการนิเทศ วิจัยและวัดผล จํานวน 3 คน ไดแก นายประกอบ มณีโรจน ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช และ
ดร.บุญทอง บุญทวี พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล (Index of Item - Objective
Congruence : IOC) โดยนําขอที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไปมาใช แลวนําไปทดลองใชกับศึกษานิเทศก
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน โดยดําเนินการแตละฉบับ
ดังนี้
1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ศึกษานิเทศกที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
(1) การสรางและพัฒนา ดําเนินการจัดทําในโอกาสการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ระหวางวันที่ 30 มกราคม- 3 กุมภาพันธ 2560
ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุ รี โดยผูวิจัยและคณะศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาที่มี
โรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ จากทุกภูมิภาค จํานวน 65 คนรวมกันจัดทํา รายการคําถาม
แบงเปน 3 ดานตามมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานปจจัยซึ่งเปนองคประกอบที่เกื้อหนุนใหบรรลุความ
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 10 ขอ มาตรฐานดาน
กระบวนการ ซึ่งเปนการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่สงผลใหบรรลุความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด จํานวน 10 ขอ และมาตรฐานดานผลผลิต ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 13 ขอ รวม 33 ขอ ทุกรายการ
กําหนดขึ้นตามตัวชี้วัดของแตละมาตรฐาน หลังจากรวบรวมเสร็จไดมีการนําเสนอใหที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาปรับปรุงรายการคําถามที่สะทอนตัวชี้วัดของแตล ะมาตรฐาน และแกไขปรับปรุง โดยปรับ
มาตรฐานดานปจจัยเหลือ 9 ขอ ดานกระบวนการ 10 ขอ ดานผลผลิต 13 ขอ รวมรายการคําถามทั้งหมด
32 ขอ ซึ่งเปนความหมายของการบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโรงเรียนดี
ประจําตําบล จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังที่กลาวไวขางตน พิจารณาความเที่ยงตรง
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เชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
(2) การทดลองใช แบบสอบถามฉบับนี้ไดนําไปทดลองใชกับบุคลากร 3 กลุม
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนดีประจําตําบล โดยดําเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดลองใชกับคณะศึกษานิเทศก ในการประชุมเตรียมการเก็บ
ขอมูลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ระหวางวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ 2560
ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอร ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ ผูเขาประชุมประกอบดวยคณะทํางาน ซึ่งเปน
ศึกษานิเทศกจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต) จํานวน 40 คน
ขั้นตอนที่ 2 มอบใหศึกษานิเทศก 40 คน นําแบบสอบถามฉบับเดียวกัน
ไปทดลองใชกับโรงเรียนดีประจําตําบลในเขตพื้นที่ของตน คนละ 2 โรงเรียน โดยมีผูตอบโรงเรียนละ 2 คน
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาที่ฝายบริหาร และครูผูสอน
รวมผูตอบแบบสอบถามตามเปาหมายทั้งสองขั้นตอน จํานวน 200 คน และ
รวบรวมแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ไดแบบสอบถามคืนมาจากโรงเรียน 110 ฉบับ และแบบสอบถามขั้นตอนที่ 1
40 ฉบับ รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 150 ฉบับ
(3) การหาคุณภาพ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha –
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับที่ 1 เทากับ .9701 (ผลการวิเคราะหระบุไวใน
หนา 325 – 327)
2) แบบสอบถามฉบับที่ 2.1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ศึกษานิเทศกที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล
(1) การสรางและพัฒนา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับที่ 2.1 ขึ้น (กอน
การสรางแบบสอบถามฉบับที่ 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 และดานผลที่
ไดรับจากการนิเทศ มีคําถาม 5 ขอ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังที่กลาวไว
ขางตน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงค
ของการดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข โดย
ปรับคํา สํานวนในขอคําถามใหชัดเจนมากขึ้น และตัดขอคําถามในดานการนิเทศและประเมินโรงเรียน
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ตนแบบเหลือ 3 ขอ ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียนเหลือ 2 ขอ รวมรายการคําถาม
ทั้งหมด 20 ขอ
(2) การทดลองใช แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับศึกษานิเทศก ในโอกาสการประชุม
เตรียมการสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 22 -24 มิถุนายน
2559 ณ โรงแรมเวสตเกต เรสซิเดนท จังหวัดนนทบุรี ผูเขาประชุมประกอบดวยคณะทํางาน ซึ่งเปน
ศึกษานิเทศกจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค จํานวน 102 คน ผูวิจัยได
ทดลองใชกับศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) ทั้ง 5 ภาค ไดแกภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต
ภาคละ 4 เขต (สพป. 2 เขต สพม. 2 เขต) เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 เขต 20 คน ไดขอมูลครบทั้ง 20 คน
ขั้นตอนที่ 2 มอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันใหศึกษานิเทศกไปทดลองใช
กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตน เขตละ 2 โรงเรียน (40 โรงเรียน) โดยมีผูตอบโรงเรียนละ 2 คน ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน (80 คน) และรวบรวมแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศ
และเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
รวมผูตอบแบบสอบถามตามเปาหมายทั้งสองขั้นตอนจํานวน 100 คน ได
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 100 ฉบับ
(3) การหาคุณภาพ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับที่ 2.1 เทากับ .9952 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 328)
3) แบบสอบถามฉบับที่ 2.2 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนที่มีตอการพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
(1) การสรางและพัฒนา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับที่ 2.2 ขึ้น โดย
กําหนดรายการคําถามแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน ดานความสําเร็จ
ของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ และ
ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต แตละดานมีคําถามดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ จากนั้น
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนดังที่กลาวไวขางตน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับวัตถุประสงคของการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดี
ประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยมีจํานวนคําถาม 20 ขอ
(2) การทดลองใช แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช โดยมอบใหศึกษานิเทศก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 5 ภาค (ของการทดลองใชแบบสอบถามฉบับที่ 2.1)
จํานวน 20 คน นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูแทนชุมชนในเขตพื้นที่ของตน เขตละ 1 คน รวม 20 คน
และเก็บแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ไดแบบสอบถามสงคืนจํานวน 20 ฉบับ
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(3) การหาคุณภาพ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับที่ 2.2 เทากับ .9913 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 329)
4) แบบสอบถามฉบับที่ 2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
(1) การสรางและพัฒนา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับที่ 2.3 ขึ้น โดย
กําหนดรายการคําถามแบงเปน 3 ดาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ดานปจจัย การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
ทั้งสามดานมีคําถามดานละ 8 ขอ รวม 24 ขอ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
ดังที่กลาวไวขางตนพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกระทงกับ
วัตถุประสงค ของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (IOC) แลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยตรวจสอบ
รายการคําถาม รวมทั้งการใชคํา สํานวนใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และตัดรายการคําถามออก 4 ขอ
คงเหลือรายการคําถามที่ใชจํานวน 20 ขอ ไดแก ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย 6 ขอ
ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ 6 ขอ และดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
ผลผลิต 8 ขอ
(2) การทดลองใช แบบสอบถามฉบับนี้มีการทดลองใช โดยมอบใหศึกษานิเทศก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 5 ภาค (ของการทดลองใชแบบสอบถามฉบับที่ 2.1)
จํานวน 20 คน นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตน เขตละ 1 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 40 คน และเก็บแบบสอบถามสงคืนมายังศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ไดแบบสอบถามสงคืนจํานวน 40 ฉบับ
(3) การหาคุณภาพ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha – Coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับที่ 2.3 เทากับ .9915 (ผลการวิเคราะหระบุไวในหนา 330)
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
4.3.1 การเตรียมการเก็บขอมูล การวิจัยเรื่องนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งตอง
อาศัยเทคนิควิธีการเฉพาะในการดําเนินการ และมีผูเก็บขอมูลเปนคณะ ไดมีการประชุมเตรียมการเก็บ
ขอมูล 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอรอินน ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ ผูเขาประชุมครั้งนี้ประกอบดวยคณะทํางาน ซึ่งเปนศึกษานิเทศกจากเขตพื้นที่การศึกษา
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
ทั้ง 4 กลุมฝกทั้งสองเรื่อง
การประชุมครั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและดําเนินการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งผูเขาประชุมตองนําความรูและทักษะในครั้งนี้ไปทําหนาที่เปนผูนําในการจัดสนทนากลุม
ศึกษานิเทศกในเดือนมีนาคม 2560
4.3.2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการจัดสนทนากลุม กับกลุมบุคคล 3 กลุม ดังนี้
4.3.2.1 การสนทนากลุมศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบล ตามคําสั่ง
สพฐ.ที่ 516/2559 ลงวั น ที่ 7 เมษายน 2559 โดยดํ า เนิ น การในการประชุ ม สั ม มนาคณะนิ เ ทศ
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
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 15 คน (1 กลุม)
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคเหนือและ
ภาคใต ภาคละ 15 คน รวม 30 คน (2 กลุม)
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบดวยศึกษานิเทศกภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ภาคละ 15 คน รวม 30 คน (2 กลุม)
จากการจัดสนทนากลุมศึกษานิเทศกทั้ง 3 ครั้ง ผูวิจัยไดตั้งผูชวยนักวิจัยเปน
คณะเก็บขอมูลรวม 10 คณะ คณะละ 3 คน เพื่อไปทําหนาที่ในการจัดสนทนากลุมผูบริหารและครูใน
ภูมิภาคของตน โดยมีการประชุมซักซอมความเขาใจหลังจากจบการสนทนากลุมทั้ง 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความเขาใจและมั่นใจในการไปจัดสนทนากลุมในระดับภูมิภาค
4.3.2.2 การสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา จัดโดยเชิญผูบริหารโรงเรียนดีประจํา
ตําบลภายในเขตที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานอาชีพจาก 10 เขต เขตละ10 โรงเรียน
(ไมซ้ํากับโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ) รวม 100 คน โดยจัด ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 เขต
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)
4.3.2.3 การสนทนากลุมครูโรงเรียนดีประจําตําบล จัดโดยเชิญครูผูสอนจํานวน
10 คนกระจายมาจาก 10 โรงเรียน ประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก
5 คน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น 2 คน โดยดําเนินการสนทนากลุม ณ สถานที่เดียวกับกลุม
ผูบริหารสถานศึกษา
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4.3.3 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณบุคคลตอไปนี้
4.3.3.1 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลในกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
จาก 10 โรงเรียน จํานวน 10 คน
4.3.3.2 ครูของโรงเรียนดีประจําตําบลในกลุมเปาหมาย 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน
ประกอบดวยครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 1 คน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 3 คน รวม 50 คน
4.3.3.3 ผูแทนชุมชนของโรงเรียนดีประจําตําบล 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 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 แตละคนทําหนาที่สัมภาษณกลุมเปาหมายคนละ 1 หรือ 2 กลุม โดยแบง
หนาที่และทําความตกลงกันตามประเด็นคําถามในการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อใหการสัมภาษณดําเนินไป
ในแนวเดียวกัน
4.3.4 การสอบถามความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถาม แบงเปน 2 วิธี คือ สอบถาม
ในระบบออนไลน และสอบถามโดยใชชุดเอกสาร
4.3.4.1 การสอบถามในระบบออนไลน ดําเนินการโดยผานทางเว็บไซตของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล (www.deetambon.esdc.go.th - รายละเอียดหนาเว็บไซตปรากฏในภาคผนวก)
โดยใหเวลาในการตอบขอมูลตั้งแตวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ผูตอบขอมูลไดแกบุคคลตอไปนี้
1) ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาที่
ฝายบริหาร จํานวน 6,534 คน ไดรับขอมูล 3,825 คน
2) ครูโรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนละ 3 คน รวม 19,602 คน ไดรับขอมูล
14,564 คน
3) ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีโรงเรียนดี
ประจําตําบลในความรับผิดชอบ 220 เขต ตามรายชื่อในคําสั่ง สพฐ.ที่ 516/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน
2559 จํานวน 982 คน ไดรับขอมูล 703 คน
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แบบสอบถามไดแก

4.3.4.2 การตอบแบบสอบถามโดยชุดเอกสาร ประกอบดวยขอมูล 3 ฉบับ ผูตอบ

1) ผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ครู และศึกษานิเทศก จํานวน
360 คน ดําเนินการในโอกาสการสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด ไดรับ
ขอมูล 306 คน (ผูบริหาร 110 คน ครู 115 คน ศึกษานิเทศก 81 คน)
2) ผูแ ทนชุมชน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาสัมภาษณ 10 โรงเรียน จํานวน
40 คน ไดรับขอมูล 40 คน
3) นักเรียน จากโรงเรียนกลุมเปาหมาสัมภาษณ 10 โรงเรียน จํานวน 100 คน
ไดรับขอมูล 100 คน
กลุมเปาหมายและเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบดวยบุคคลหลายกลุม
และเครื่องมือหลายฉบับ ผูวิจัยไดสรุปไวดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.5 จํานวนกลุมเปาหมายการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” แยกตามประเภทเครื่องมือ
จํานวนกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลตามประเภทเครื่องมือ
แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2
กลุม
แบบ
แบบ
ฉบับที่ 1
กลุมเปาหมาย
รวม
ผูใหขอมูล
สนทนากลุม สัมภาษณ (ออนไลน) (ชุดเอกสาร)
ไดรับขอมูล ไดรับขอมูล
ทุกโรงเรียน 6,534 คน
100 คน
10 คน
3,825 คน
ผูบริหาร
4,045 คน
ประชุม 9 จุด 135 คน
110 คน
ทุกโรงเรียน x 3 คน
100 คน
50 คน 14,564 คน
รวม 19,602 คน
14,829 คน
ครู
ประชุม 9 จุด 135 คน
115 คน
ตามคําสั่ง สพฐ.982 คน
75 คน
703 คน
ศึกษานิเทศก
859 คน
ประชุม 9 จุด 90 คน
81 คน
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
10 โรงเรียน
ผูแทนชุมชน
40 คน
40 คน
80 คน
โรงเรียนละ 8 คน
รวม 80 คน
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
10 โรงเรียน
นักเรียน
40 คน
100 คน
140 คน
โรงเรียนละ 14 คน
รวม 140 คน
รวม
27,338 คน
275 คน
140 คน 19,092 คน 446 คน 19,953 คน
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ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 3 แบบ คือการสนทนากลุม การสัมภาษณ และการ
สอบถามความคิดเห็น และเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informants)
ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และนักเรียน และเก็บขอมูลจากผูแทนชุมชน ซึ่งเปน
กลุมผูเกี่ยวของ (General Informants) ไดแก พระสงฆ กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และ
ผูนําชุมชน และทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาดวยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานวิธีการ
รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือเก็บขอมูลดวยวิธีการเดียวกันกับบุคคลหลายกลุม
โดยมีประเด็นที่นําไปสูเปาหมายเดียวกันคือสภาพความสําเร็จ ปญหาขอจํากัด วิธีการสงเสริมใหประสบ
ความสําเร็จ และความพึงพอใจ ทั้งนี้โดยตั้งอยูบนกรอบการพัฒนาเดียวกันคือมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจําตําบล
นอกจากนั้นยังไดขอความอนุเคราะหขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลเชิงลึก (Key Informants)
เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยการสัมภาษณบุคคลสําคัญที่เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดแก นายชินวรณ บุณยเกียรติ และศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช ผูริเริ่มใหมี
โครงการนี้และผูสืบสานนโยบายตอมา รวมทั้งสัมภาษณ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานะวุฒโฑ)
ผู แทนพระสงฆ ผู ร ว มขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจําตําบลในการพัฒ นาระยะที่ 2
โดยไดนํามาใชเปนขอมูลความรูดานการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแนวคิดของ
ผูบริหารระดับนโยบาย (ในบทที่ 2) ขอมูลทั้งหมดที่ไดมา ชวยสะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียนดีประจําตําบล ที่สามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางชัดเจน
4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก
(In - depth Interview) ใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาเปนรายมาตรฐาน
4.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจทุกฉบับ ใชการวิเคราะหเชิงสถิติ มีสถิติสําหรับการ
วิเคราะห คือ
4.4.2.1 สถิติที่ใชในการพัฒนาเครื่องมือ คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับจุดประสงค (Index of Objective Congruence : IOC) และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และคารอยละ การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามทุกฉบับ ผูวิจัยไดนําขอมูลไปตรวจสอบเบื้องตน
ลงรหัสแลวนําไปคํานวณหาคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS 11.5 for Windows) สรุปขอมูลเปนรายดานและเปนภาพรวม พรอมทั้ง
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นในแตละฉบับ สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
4.5 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยสรุปขอมูลจากการศึกษาผลที่ไดจากการสอบถามความพึงพอใจ การสัมภาษณ
เชิงลึก และการสนทนากลุม โดยนําเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงสถิติและเชิงพรรณนา แลวสรุป อภิปรายผล
และเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model”
สามารถเขียนเปนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการได ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยใช “8S’s Supervisory Model”
การวิเคราะห (Analysis)
หรือการวิจัย1 (Research1)
การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development หรือ
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สรุปรายงานผลการวิจัย
แผนภูมิที่ 3.5 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
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ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการศึกษาขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย จัดทํารางรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ และจัดพิมพเปนเลมเอกสารการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช
8S’s Supervisory Model” นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร
ผลการวิจัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ทุกโรงเรียน โดยผานทางเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้

การวิเคราะหขอมูลในบทนี้ ผูว ิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน

ตอนที่ 1 สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางาน
โดยใช “8S’s Supervisory Model”
ตอนที่ 2 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
ตอนที่ 3 วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา
ครู ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
ตอนที่ 1 สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางาน
โดยใช “8S’s Supervisory Model”
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพ
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 พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัด
ที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม และ
สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัด
ที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูล
ดังนี้
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1) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม บอกถึงความ
เปนคนมีคุณภาพของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู
กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ที่รวมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจนเกิดความกาวหนา ทั้งดาน
งานวิชาการและดานกายภาพ โดยมีเหตุผลสนับสนุนเชิงประจักษหลายประเด็น ไดแก
(1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเขมแข็ง กระตือรือรนในการบริหาร
จัดการ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและทุมเทในการทํางาน สงผลใหครูมีตัวอยางในการปฏิบัติงาน
(2) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร มีการวางแผนที่ดี เอาใจใสในงาน
อยางเต็มที่ จริงจังกับการดําเนินงานในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลจนประสบผลสําเร็จ สงผลใหครู
จัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
(3) ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความตระหนักในหนาที่ ตั้งใจทํางาน
กลานํา ทําจริง ไมทิ้งโรงเรียน
(4) บุคลากรมีความตระหนัก ตื่นตัว มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการเขารวม
โครงการทําใหงานเกิดการแขงขัน มีรูปแบบ“บวร” ชัดเจน สงผลใหงานทุกอยางประสบผลสําเร็จบรรลุ
ตัวชี้วัดทุกรายการ แมวาปจจัยอยางอื่นไมมีความพรอมก็สามารถทําใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานได
(5) ครูมีคุณภาพ มีความมุงมั่น กระตือรือรน และรวมมือในการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย อยางเต็มความสามารถ มีการเตรียมตนเอง เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(6) คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวมมือกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สรางภูมิปญญา แหลงเรียนรู สงเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนอยางดี
2) ตัวชี้วัดที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม และ
สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดนี้มีขอมูลระบุวา โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพรูปแบบ
“บวร”ที่ชัดเจน ทําใหงานทุกอยางประสบความสําเร็จ แมวาปจจัยอื่นไมมีความพรอม แตก็สามารถทํา
ใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานได
3) ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดรับงบประมาณ
ในการบริหารจัดการนอย แตก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางคุมคา
4) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสม พรอมใชงาน มีเหตุผลระบุวา
(1) โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ มากกวา
โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการ มีการนํามาพัฒนาปรับปรุงดานอาคารสถานที่กอนเปนอันดับแรก มีการ
พัฒนาทางกายภาพชัดเจน สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี
(2) ผลพวงจากการประเมินโรงเรียนดีศรีตําบล ที่มีพระเปนกรรมการ ทําให
โรงเรียนสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น สวยงาม จึงดูดีกวาโรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน
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1.1.1.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ในมาตรฐานดาน
กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมาก
ที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสราง
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูล
ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ มีขอมูลระบุวา
(1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีเครือขายทุกภาค
สวนรวมมือสนับสนุน การทํางานใชหลักการแบบครอบครัว แบบพี่นอง ชุมชนและศิษยเกาสนับสนุน
งบประมาณ
(2) ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร
ในโรงเรียนเปนระยะ และสม่ําเสมอ
2) ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีขอมูลที่เปนเหตุผล
ประกอบคือ
(1) ครูวางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เอาใจใสดูแลนักเรียน
อยางเต็มความสามารถ
(2) โรงเรียนเนนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมงานอาชีพ เพื่อสราง
โรงเรียนทํามาหากิน โดยการทําโครงการผลิตอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน การตีมีด การจัดทําแปลงเกษตร
การปลูกผักดวยระบบไฮโดรโปนิกส ขยายการปลูกกาแฟ สงเสริมงานคหกรรม ขนมอบ (มีเตาอบ)
การทอผากระเหรี่ยง โดยโรงเรียนสนับสนุนอุปกรณทอผาให
3) ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลคือ โรงเรียนมีการ
สงเสริมสนับสนุนการนิเทศภายในที่ประสบความสําเร็จ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ชวยเสริมใหงาน
ประสบความสําเร็จ
4) ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ
เหตุผลคือ โรงเรียนมีการสอดแทรกคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณคาของการทําความดีและปฏิบัติตนเปนคนดี โดยผานกิจกรรมตาง ๆ
1.1.1.3 มาตรฐานดานผลผลิต
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต
จากขอมูลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัด
ที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัดที่ 5
นักเรียนเปนคนมีความสุข โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้
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1) ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ เหตุผลที่ระบุคือ โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเปาประสงคหลักของการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบลที่ชัดเจน สามารถพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ
2) ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน มีเหตุผลประกอบคือ
(1) โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน มีผลิตภัณฑเปนของ
ตนเอง มีผลผลิตดานงานอาชีพที่มีคุณภาพ สามารถจําหนายได
(2) โรงเรียนสงเสริมและพัฒนางานดานอาชีพ นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสใหปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน
(3) ผูบริหารมีนโยบายใหนักเรียนที่จบทุกคนตองมีอาชีพติดตัว อยางนอย
คนละหนึ่งอาชีพ โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพ โดยมีอาชีพที่หลากหลาย คือ
การปลูกมะนาว การทอผา การเพาะปลูกยาสมุนไพร การผลิตน้ํายาลางจาน การทําไมกวาด และ
การนวดแผนโบราณ
3) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข
เหตุผลที่ระบุคือ 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) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ โดยมีขอมูลที่เปนเหตุผลเชิงประจักษในดาน
การเปนคนมีคุณภาพ ดังนี้
(1) ผูบริหารมีความใสใจในการบริหารและทํางานเชิงรุก บริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ
(2) ครูเปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่ มีความรักความเมตตาตอศิษย มีการ
เตรียมความพรอมในการสอนทุกรายวิชา มีความเขมแข็งและมีจุดยืนของตัวเอง นักเรียนไดรับรางวัล
ระดับประเทศทั้ง ๆ ที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
(3) ครูเปนผูมีวินัย ตั้งใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง และเผยแพรความรูสูเพื่อนรวมงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เลาเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
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2) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน มีเหตุผลประกอบ
คือ โรงเรียนมีอาคารเรียน มีหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองธรรมะ แตละหองมีวัสดุอุปกรณ
ครบตามเกณฑ มีสนามบาสเก็ตบอล มีบานพอเพียง โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง
องคการบริหารสวนตําบล และทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.1.2.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน
กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมครู พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1
กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ โดยผูรวมสนทนากลุม
ใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูลเหตุผลประกอบ
คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางชัดเจน ผลักดันจากกรรมการชุมชนชวยเสริมแรงและงบประมาณ
และเอื้อใหกับโรงเรียนทุกเรื่อง ความสามารถในการถายทอดประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบทุกเรื่อง
2) ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเหตุผลระบุไว
หลายประเด็นดังนี้
(1) โรงเรียนมีการนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ ตามความตองการ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน
(2) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียน
ที่สนใจเขามารวมกิจกรรม เชน การทอผา การผลิตกระเปา การทําขนม
(3) สงเสริมงานอาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ใหความรูเรื่องการใช
วัสดุธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี เพราะผูปกครองนักเรียนปลูกพืชเศรษฐกิจอยูแลว
เชน มะเขือเทศ แครอท
(4) สงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยสอนการทอผากระเหรี่ยงและสงเสริม
การประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลปเพื่อจําหนาย เนื่องจากมีครูที่จบสาขานาฏศิลป
(5) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยการสงเสริมอาชีพ
ใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
3) ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีเหตุผลคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คานิยมหลัก 12
ประการ ในรายวิชากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ทําใหนักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน ไมกาวราว
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1.1.2.3 มาตรฐานดานผลผลิต
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต
จากขอมูลการสนทนากลุมครู พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียน
ทํามาหากิน ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง และตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียน
เปนคนมีความสุข โดยผูรวมสนทนากลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน มีขอมูลที่เปนเหตุผลประกอบ ไดแก
(1) โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดความรูนักเรียน ใหมีพื้นฐานอาชีพ
ในทองถิ่นที่ชัดเจน มีผลผลิตที่นํามาจําหนายได เชน มีสินคาอินทรีย สบูกากกาแฟ เปดรานกาแฟ ฯลฯ
(2) มีสถานที่ฝกอาชีพ มีการใชสถานประกอบการในชุมชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้นอยางเดนชัด
2) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี เหตุผลที่ระบุคือนักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอม
ถอมตน ไมกาวราว เนื่องจากโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมหลัก 12 ประการ
3) ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลคือนักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน
ตนทุนกําไร มีแนวทางการประกอบอาชีพ และมีผลงานที่นําไปสูอาชีพที่ชัดเจนในอนาคต
4) ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
ในสิ่งที่ตนเองสนใจรวมกิจกรรม ฝกประสบการณ มีความรู มีทักษะชีวิต และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิชาชีพ
1.1.3 ผลการสนทนากลุมศึกษานิเทศก
1.1.3.1 มาตรฐานดานปจจัย
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย
จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1
บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน โดยผูรวมสนทนา
กลุมใหเหตุผลประกอบขอมูลดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม สะทอนใหเห็น
ความเปนคนมีคุณภาพ และเปนแบบอยางที่ดีของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบล ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ที่รวมกันพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจนเกิดความกาวหนา ทั้งดานงานวิชาการและดานกายภาพ การเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน
ดังกลาวมีขอมูลสนับสนุน ที่เปนเหตุผลเชิงประจักษหลายประเด็น ไดแก
(1) ผูบริหารเปนเปนนักวางแผน เปนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนดี
ประจําตําบล ใหความสําคัญแกโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สรางการบริหารแบบมีสวนรวม ทีมงาน
ของฝายบริหารชวยกันนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีความกระตือรือรน รับผิดชอบภาระงานอยางเต็มกําลัง
มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่
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(2) ผูบริหารมีความสามารถ มีภาวะผูนําสูง มีวิสัยทัศน บุคลากรในโรงเรียนให
ความรวมมือ มีมนุษยสัมพันธดี มีเทคนิคในการสรางเสริมความรวมมือของชุมชน กรรมการสถานศึกษา
องคคณะทองถิ่น ใหเขามามีบทบาทชวยเหลือโรงเรียนไดอยางดี รวมทั้งครูภูมิปญญา วัด ชุมชนใหการ
สนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน ถาคนพรอมงานจะเดิน ผูบริหารและครูถามีภาวะผูนํา
จะทําใหงานเดนชัด
(3) ผูบริหารเคยอยูในโครงการและมีความมุงมั่นพัฒนาโรงเรียนมาแตเริ่มตน
จะเขาใจจุดประสงคและภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถขับเคลื่อนสรางผลงานการพัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ประจักษชัดเจน และ
นําไปสูการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
(4) ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนคนในพื้นที่ สามารถสรางความรวมมือกับชุมชน
ในการบริหารจัดการ และดําเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลจนประสบความสําเร็จเปนที่ปรากฏ
ตอสาธารณชนไดอยางดี
(5) บุคลากรที่มีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ผูบริหารเปน
ผูมีบทบาทมากที่สุดในการขับเคลื่อนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(6) ครูมีความพรอมในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น สามารถนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานงานอาชีพ
ครูมีเปาหมายการทํางานเปนเอกภาพ สงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาชีพกีฬา ดนตรี จึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลไดเปนอยางดี
(7) ครูมีความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการสอน นําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนใหอานออกเขียนได และเปนคนมีวินัย
2) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่ เพียงพอเหมาะสมพรอมใชงาน เปนตัวชี้วัดที่ปรากฏ
ใหเห็นทางดานกายภาพ ดานนี้มีผูมีสวนเกี่ยวของเขามาชวยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิทัศน และตัว
อาคารสถานที่ ซึ่งมีเหตุผลเชิงประจักษ ไดแก
(1) โรงเรียนมีอาคารเรียน สถานที่ไดรับการปรับปรุง ทั้งอาคารเรียนอาคารประกอบ
ทาสี ทํารั้ว โรงอาหารถูกจัดเปนสัดสวนปองกันสัตวเลี้ยง ตกแตงบริเวณโรงเรียนทําใหโรงเรียนสะอาด
เปนระเบียบ รมรื่นสวยงาม นาอยู นาดู นาเรียน เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณมีการปรับปรุงซอมแซม
ใหพรอมใชงาน ซึ่งเปนสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมมากที่สุด
(2) โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนดานอาชีพ
และมีการจัดระบบภายในที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนดีประจําตําบล
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1.1.3.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน
กระบวนการ จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุด
คือ ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ มีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
(1) โรงเรียนมีการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ
ที่จะดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(2) เขตพื้นที่การศึกษามีคณะนิเทศ มีการเชิญประชุมบุคลากรหลักมารวม
วางแผน มีการใหความรูและสรางความตระหนักใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการ
(3) มีการวางแผน ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในบริบทที่มีขอจํากัด ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนานําแผนสูการปฏิบัติจริง ผูบริหาร ครู
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
2) ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ขอมูลที่เปนเหตุผล
คือ โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพผานกระบวนการสหกรณ นักเรียนเรียนรู
เกี่ยวกับงบประมาณ การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ สงเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในกิจกรรม
งานอาชีพ และมีรูปแบบการรวมกลุมแบบบริษัท
3) ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศกํากับติดตาม
และสงเสริมใหเกิดการนิเทศภายใน จากศึกษานิเทศก รวมถึงการประเมินผล และนําผลมาใชในการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ
1.1.3.3 มาตรฐานดานผลผลิต
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานผลผลิต
จากขอมูลการสนทนากลุมของศึกษานิเทศก พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 2
โรงเรียนทํามาหากิน ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัดที่ 4
นักเรียนเปนคนเกง
1) ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ มีขอมูลเหตุผลระบุวา โรงเรียนไดรับการยอมรับ
มีการสงบุตรหลานที่อยูไกล ๆ มาเขาเรียน นักเรียนมีความสุข ผูปกครองพึงพอใจ งานอาชีพและงาน
วิชาการของโรงเรียนไดรับการพัฒนา มีผลงานที่ชัดเจนทั้งดานผลิตภัณฑและองคความรูของผูเรียน
มีผลผลิตดานงานอาชีพที่มีคุณภาพสามารถนํามาจําหนายได
2) ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน มีขอมูลที่เปนเหตุผลสนับสนุนดังนี้
(1) การสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียนเปนการสรางอาชีพใหเกิดขึ้นกับเด็ก
มีรายไดระหวางเรียน มีผลผลิตดานงานอาชีพจําหนาย เอื้อใหเด็กที่ไมไดเรียนตอมีทักษะงานอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
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(2) โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในกิจกรรมงานอาชีพ
เปนการปลูกฝงเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตแกนักเรียน
3) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี มีเหตุผลคือ นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา
มีความซื่อสัตย สัมมาคารวะ มีน้ําใจตอเพื่อน พี่ และนอง รวมถึงมีน้ําใจตอครู ชวยเหลือครูทํางาน
โดยไมตองรองขอ รูจักอาสา ไมนิ่งดูดาย
4) ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง คือ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
เรียนรูเกี่ยวกับงบประมาณ การขาย การออกแบบ ไดฝกอาชีพในการทํามาหากินในโรงเรียน มีพื้นฐาน
ดานอาชีพสอดคลองกับทองถิ่น มีผลผลิตในดานงานอาชีพ
ขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ที่ไดจากการสนทนากลุม (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 1. ผูบริหารมีความใสใจในการบริหารและทํางาน 1. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี มีเทคนิคในการ
ตระหนักในหนาที่ ตั้งใจทํางาน กลานํา ทําจริง เชิงรุก บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ในบริบทที่มี สรางเสริมความรวมมือของชุมชน มีความมุงมั่นพัฒนา
มีความเขมแข็ง กระตือรือรน ปฏิบัติงานเต็ม ข อ จํ า กั ด ทํ า ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นา โรงเรียน เขาใจจุดประสงคและภาพความสําเร็จของ
ความสามารถ (1)
สถานศึกษาจนเปนที่ประจักษ (1)
โรงเรียนดีประจําตําบล มีระบบบริหารจัดการที่ดี (1)
2. ครูมีคุณภาพ มีความมุงมั่น กระตือรือรน 2. ครูเปนผูมีวินัย ตั้งใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธา 2. ครูมีความรู ความสามารถ เปาหมาย ในการทํางาน
และรวมมือในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ในวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ อยางเปนเอกภาพ มีทักษะในการสอนดี นําเทคโนโลยี
อยางเต็มความสามารถ มีการเตรียมตนเองและ เผยแพรความรูสูเพื่อนรวมงาน มีความรับผิดชอบ มาใชในการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนใหมี
วินัย อานออกเขียนได สงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาชีพ
ความพรอม ในการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ในหนาที่ มีความรัก ความเมตตาตอศิษย (1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูง (1)
(1)
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพรูปแบบ
3. โรงเรียนมีหลักคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน 3. บุคลากรที่มีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จ
“บวร” ชัดเจน สงผลใหงานทุกอยางประสบ สร างความเข มแข็งในการปฏิ บัติ งาน บุ คลากรมี ผู บ ริ ห ารเป น ผู ที่ มี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในการประสาน
ผลสําเร็จบรรลุตัวชีว้ ัดทุกรายการ แมวาปจจัย จุดยืนของตนเอง มีความเสียสละ ใหเวลาในการ ขั บ เคลื่ อ นให ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี
อื่นไมมีความพรอม แตก็สามารถทําใหเกิด
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ (1)
ประสิทธิภาพใหชุมชนและภาคีเครือขายเขามามี
คุณภาพในการปฏิบัติงานได (2)
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ (1)
4. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือ 4. โรงเรียนมีสถานที่เอื้อตอการใชงานและเพียงพอ 4. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพให
พรอมใชงาน มีการพัฒนาทางดานกายภาพที่ กับจํานวนนักเรียน และจัดไวบริการชุมชน บริเวณ มีบรรยากาศนาอยู นาเรียน เห็นความเปลี่ยนแปลงได
ชัดเจน มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ โรงเรียนรมรื่น สะอาด สวยงาม และมีการปรับปรุง ชัดเจน สงผลตอความพึงพอใจของทุกฝาย (5)
เรียนรู (5)
พัฒนาอยางตอเนื่อง (5)
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ตาราง 4.2 ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐาน ดานกระบวนการ จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วดั )
1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ แบบมี
สวนรวม มีเครือขายทุกภาคสวนรวมมือสนับสนุน
การทํ า งานใช ห ลั กการแบบครอบครั ว แบบพี่นอง
ศิษยเกาสนับสนุนงบประมาณ (1)
2. ครูเ อาใจใส นั กเรี ย นอย า งเต็ มความสามารถ
วางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เนน
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมงานอาชีพ (3)
3. โรงเรียนดําเนินการบริหารอยางมีระบบ
มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ชวยเสริมใหประสบความสําเร็จ (4)

ครู (ตัวชี้วัด)
1 โรงเรียนมีการนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู แ ละ
เสริมสรางประสบการณ ตามความตองการ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน (1)
2. มี ก ารจั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนงาน
อาชีพที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนที่สนใจเขา
มารวมกิจกรรม (3)

3. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยการสงเสริมอาชีพ
ใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน (3)
4. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีการสอดแทรก
4. ผูบริหารมีนโยบายใหจัดกิจกรรมสงเสริม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อใหนักเรียน คุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ อยาง
มีความตระหนัก เห็นคุณคาของการทําความดี และ หลากหลาย และเครงครัด เชน การทําความ
ปฏิบัติตนเปนคนดี (5)
เคารพ การมีน้ําใจ จิตสาธารณะ (5)

ศึกษานิเทศก (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรี ย นมีก ารจัด ประชุ ม ชี้แ จงทํา ความเข าใจ
เกี่ยวกับแผนงานโครงการ ที่จะดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ใหแกผูรับผิดชอบระดับโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (1)
2. โรงเรียนมีการวางแผน ในการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทที่มีขอจํากัด
ทํ า ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นานํ า แผน สู ก าร
ปฏิบัติจริง (1)
3. เขตพื้นที่การศึกษามีทีมนิเทศ มีการเชิญประชุม
ผูบริหารมารวมวางแผน มีการใหความรูสรางความ
ตระหนักใหโรงเรียนเห็นความสําคัญของโครงการ
(1)
4. ศึกษานิเทศกสงเสริมใหมีการนิเทศภายใน มีการ
นิ เ ทศกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมถึ ง นํ า ผล
มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษา และการจั ด
การเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ (4)
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ตาราง 4.3 ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐาน ดานผลผลิต จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. กําหนด
เป า ประสงค ห ลั ก ที่ ชั ด เจนส ง ผลให โ รงเรี ย นเห็ น
แนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงาน
อาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาส
ปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน (1)

ครู (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดนักเรียน
ใหมีพื้นฐานอาชีพในทองถิ่นที่ชัดเจน มีผลผลิต
ที่นํามาจําหนายได มีสถานที่ฝกอาชีพ มีการใช
สถานประกอบการในชุมชนในการจัดกิจ กรรม
การเรียนการสอนมากขึ้นอยางเดนชัด (2)

ศึกษานิเทศก (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับ มีการสงบุตรหลานที่
อยูไกล ๆ มาเขาเรียน นักเรียนมีความสุข ผูปกครอง
พึงพอใจ งานอาชีพและงานวิชาการของโรงเรียน
ไดรับการพัฒนา (1)

2 . ผูบริหารมีนโยบายใหนักเรียนที่จบทุกคนตองมี 2. นักเรียนมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
อาชีพติดตัวอยางนอยคนละหนึ่งอาชีพ โรงเรียนมี ไมกาวราว เนื่องจากโรงเรียนการจัดกิจกรรม
การสงเสริมงานอาชีพ โดยมีอาชีพที่หลากหลาย (2) การเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (3)

2. โรงเรียนมีผลงานที่ชัดเจนทั้งดานผลิตภัณฑและ
องคความรูของผูเรียน มีผลผลิตดานงานอาชีพที่มี
คุณภาพสามารถนํามาจําหนายได (2)

3. โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน 3. นักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน ตนทุนกําไร
มีผลิตภัณฑเปนของตนเอง มีการสงเสริมพัฒนางาน มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีผลงานที่นําไปสู
อาชีพ มีรายไดระหวางเรียน และมีผลผลิตดานงาน อาชีพที่ชัดเจนในอนาคต (4)
อาชีพที่มีคุณภาพสามารถนํามาจําหนายได (2)

3. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย
มี สั ม มาคารวะ มี น้ํ า ใจต อ เพื่ อ นๆ พี่ ๆ และน อ ง
ตลอดรวมถึงมีน้ําใจตอครู ชวยเหลือครูทํางาน
โดยไมตองรองขอ ไมนิ่งดูดาย (3)

4. นักเรียนมาโรงเรี ยนด วยความสดชื่น ยิ้ มแย ม 4. นักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจจากการ
แจมใส ไมมีการลักขโมย และไมมีการทะเลาะวิวาท ลงมือปฏิบัติจ ริง รวมกิจ กรรมฝกประสบการณ
(3)
มีความรู มีทักษะชีวิต และมีทักษะทางวิชาชีพ
(5)

4. มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
เรียนรูเกี่ยวกับงบประมาณ การขาย การออกแบบ
ไดฝกอาชีพในการทํามาหากินในโรงเรียน มีพื้นฐาน
ดานอาชีพสอดคลองกับทองถิ่น มีผลผลิตในดานงาน
อาชีพ (4)
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สรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
1. มาตรฐานดานปจจัย ตัวชี้วัดที่ผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 5
อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน และตัวชี้วัดที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
2. มาตรฐานดานกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมี
ประสิทธิภาพ ตัวชีว้ ัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการ
สรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรฐานดานผลผลิต ตัวชีว้ ัดที่ผูสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปนอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง และตัวชี้วัดที่ 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 พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอและ
มีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ซึ่งมีขอมูลและเหตุผลประกอบ
ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ บอกถึงความ
เปนคนมีคุณภาพ และเปนแบบอยางที่ดีของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ที่รวมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจนเกิด
ความกาวหนา ทั้งดานงานวิชาการและดานกายภาพ โดยมีขอมูลสนับสนุนที่เปนเหตุผลเชิงประจักษ
หลายประเด็น ไดแก
(1) ผูบริหารมีคุณภาพ คือ มีภาวะผูนํา นํานโยบายสูการปฏิบัติ และบริหารงาน
แบบมีสวนรวม
(2) ครูมีคุณภาพ คือประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความมุงมั่นศรัทธาในงาน
เสียสละเวลาอุทิศตน ทําการสอนนอกเวลา แกปญหานักเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู จากแรง
บันดาลใจโรงเรียนดีประจําตําบล ครูมีความเขมแข็ง ทํางานตรงตามความสามารถ ใหความรวมมือดี
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีแนวคิดและปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ครูปฏิบัติ
ตอเพื่อนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน อยางเปนกัลยาณมิตร
(3) องคคณะบุคคลของโรงเรียนมีคุณภาพ มีกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปญญา
วัด ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ใหการสนับสนุน ใหค วามรว มมือ ในการทํา กิจ กรรมของโรงเรีย น
ทุกโอกาสที่โรงเรียนมีงาน และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ ดังขอมูลความเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
ที่กลาววา “ปจจัยความสําเร็จของโครงการ คือการรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนมีสวนรวม
เพราะฉะนั้น การบริหารระดับนโยบายจึงควรใชรูปแบบนี้ในการพัฒนาใหโรงเรียนเขมแข็ง”
(บ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
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2) ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เพียงพอและมีคุณภาพ
เหตุผลคือ ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายทุกนโยบาย เชนโครงการ DLIT ไดรับจัดสรรวัสดุอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร ทีวี และสื่อการสอนออฟไลน พรอมใหครูใช ในขณะเดียวกันชุมชน ผูปกครอง และ
สถานประกอบการตาง ๆ ใหบริการเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน
3) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน มีขอมูลที่เปนเหตุผล
ของความสําเร็จคือ โรงเรียนมีอาคาร มีหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองธรรมะ มีสนามกีฬา
มีบานพอเพียง แตละหองมีวัสดุอุปกรณครบตามเกณฑ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง
องคการบริหารสวนตําบล และทุกภาคสวนในทองถิ่น ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 1 ใหขอมูลวา
“โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งดานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ซึ่งเปน
การพัฒนาที่เห็นชัดเจนมาก มีธนาคารโรงเรียน มีอาคารพิพิธภัณฑและ
ใช เ ป น ห อ งสมุ ด ที่บ ริ การความรูแ กนั ก เรี ย นและชุม ชน งบประมาณ
ในการสรางสวนใหญมาจากองคการบริหารสวนตําบล วัด และชุมชน
ให ก ารสนั บ สนุ น และเนื่ อ งจากเป น โรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บลรุ น แรก
จึงไดรับงบประมาณจากโครงการสรางสระวายน้ํา สําหรับใชในการเรียน
การสอนและบริการชุมชน โดยมีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลอยาง
เปนระบบ”
(ส. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
1.2.1.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ความเห็ น ตรงกัน ว า ตั ว ชี้ วั ด ที่เ ป น สภาพความสํา เร็ จ
มากที่สุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ คือตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมี
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังตอไปนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวา
(1) ผูบริหารใชแผนพัฒนาคุณภาพเปนฐานในการดําเนินงาน และมีการนํา
แผนสู การปฏิ บั ติที่ ชั ดเจน เป น ระบบ และใช เปน แนวทางในการดําเนิน งานพัฒ นาสถานศึ กษา ให
ปรากฏผลชัดเจนเปนที่ประจักษ มีระบบการบริหารจัดการเปนขั้นตอนตามลําดับ มีการติดตามประเมิล
ผลอยางตอเนื่อง มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ครบถวน และสอดคลองกับการประเมิน
(2) บริหารแบบมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนรวมมือสนับสนุน
ใชหลักการทํางานแบบครอบครัว แบบพี่แบบนอง มีเครือขายการทํางาน
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(3) พัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนารอบดาน ทําทุกเรื่อง
ไปพรอม ๆ กัน โดยมีการประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก ใหทราบวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียน
ดีประจําตําบล เพื่อเปนแนวทางดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน
(4) ใชกระบวนการบริหารแบบกระจายอํานาจ ในลักษณะจัดโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ โดยจัดครูบริหารจัดการดูแลเปนระดับ เปนชุด ๆ
2) ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา มีขอมูลเหตุผลของการสรางโอกาส
ดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก
(1) โรงเรียนใหโอกาสเด็กพิเศษมาเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยนําหลักการของ
5 หองชีวิต มาใชในกระบวนการเรียนการสอน
(2) จัดโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อแกไขปญหานักเรียน
(3) เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา โดยการสรางหอพักใหนักเรียนที่อยู
หางไกลสามารถพักนอนในโรงเรียน
(4) บริหารจัดการโดยเปดโรงเรียนสาขา ในกรณีที่มีชุมชนอยูหางไกล จัดทําแผน
โดยการสงครูไปสอนประจําที่สาขาในระดับชั้นปฐมวัย และนํานักเรียนในระดับประถมศึกษามาเรียนที่
โรงเรียนใหญ
3) ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผูบริหารไดสงเสริม
ใหครูจัดกลุมนักเรียน โดยแยกเปนเกง ปานกลาง ออน แลวจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความสามารถ
ของนักเรียน ในดานการสอนใหครูเลือกสอนตามความถนัด และเลือกปฏิบัติตามความสมัครใจ โดยให
ครูประจําชั้นสอนภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก สวนวิชาอื่นมีครูเวียนสอน ดานการสงเสริมอาชีพ
โรงเรียนดําเนินการไดสําเร็จโดยมีผลงานที่หลากหลาย เชน จัดตลาดนัดในโรงเรียนใหเด็กรูจักการขาย
1.2.1.3 มาตรฐานดานผลผลิต
ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด
ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 2
โรงเรียนทํามาหากิน มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังตอไปนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ ขอมูลที่เปนเหตุผลใหโรงเรียนดีประจําตําบล
เปนโรงเรียนคุณภาพ คือ
(1) โรงเรียนผานการประเมินรับรองมาตรฐานภายนอกจาก สมศ. โรงเรียนมี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีการประสานงานกับผูปกครองใกลชิด นักเรีย นไมมีปญ หา
ทะเลาะวิว าท มีสัมมาคาระ นักเรีย นมีน้ําใจชว ยเหลือโรงเรีย น มีการจัดกิจ กรรมสงเสริมความดี
ปฏิบัติธรรมสม่ําเสมอ
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(2) เปนศูนยกลางการเรียนรูใหโรงเรียนเล็กรอบ ๆ โรงเรียนมาใชรวมกันและ
เปนแหลงศึกษาดูงานของหนวยงานทั่วประเทศ มีการเผยแพรผลงานตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วารสาร
มีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ” ระดับประเทศ
(3) โรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหสําหรับการจัดการเรียนรู นักเรียน
รักโรงเรียน และไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําไดสอดคลองกับชีวิต จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูปกครอง
เชื่อมั่นศรัทธาพึงพอใจ เห็นผลงานของโรงเรียนจริง
(4) หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุน สถานประกอบการรวมมือชวยเหลือ
โรงเรียนเต็มกําลัง ชุมชนเขามารวมศึกษาครอบครัวเพื่อเตรียมอาชีพในอนาคตใหกับบุตรหลาน เมื่อจบ
การศึกษานักเรียนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพหรือตอยอดทางธุรกิจได สงผลใหนักเรียนที่จบ
ม.3 จากโรงเรียนดีประจําตําบล มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ สามารถไปเรียนตอ
สายอาชีวะไดเพิ่มมากขึ้น บางสวนที่ไมเรียนตอสามารถนําไปตอยอดประกอบอาชีพได
2) ตัวชี้วัดที่ 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 และเปนที่ยอมรับในทองถิ่น
1.2.2 ผลการสัมภาษณครู
1.2.2.1 มาตรฐานดานปจจัย
ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด
ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย คือตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่
5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาบุคลากรของโรงเรียน
ทั้งผูบริหารและตัวครูผูสอน เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยใหเหตุผลวาผูบริหารมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีหลักคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน สรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน มีความ
เปนกันเอง พูดจาเขาใจงาย ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาดวยตัวเองทาง
ระบบออนไลน หรือที่หนวยงานจัดขึ้น มีความรัก ความเมตตาตอศิษย สามารถพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเครือขาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค หรือระดับประเทศ มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เตรียมนักเรียนที่มีออกสูชุมชนได ครูสามารถคิดสรางสรรคงานใหเกิดขึ้นในโรงเรียนได และประยุกต
ใหเด็กทํางานอาชีพได จากความคิดเห็นและเหตุผลดังกลาว ครูโรงเรียนบานพุทธรักษา สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดใหขอมูลที่สะทอนถึงความมีคุณภาพของบุคลากร
ในดานการปฏิบัติหนาที่ไววา
“บุคลากรเปนตัวเดนในการทําทุกสิ่งทุกอยางในโรงเรียน มีผูบริหาร
เปนผูนํา มีศักยภาพ มีกระบวนทัศน มองไกล บูรณาการหนึ่งงานใหได
หลายงาน ปฏิบัติตามนโยบายไดทุกอยาง ครูและกรรมการสถานศึกษา
มาชวยกันขับเคลื่อน ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน”
(ช. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
ในประเด็นของตัวชี้วัดนี้ ครูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ใหขอมูลเกี่ยวกับครูไววา
“ครูมีความเสียสละในการทํางานนอกเวลาตอนเย็นและวันหยุด
ไมยายไปไหน ครูมีความรับผิดชอบ ไมมีการแตกแยกหรือทะเลาะกัน
ครูทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือตองการพัฒนาเด็กทุกคน ทําเพื่อ
ความสําเร็จของเด็ก”
(จ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
นอกจากนี้ยังใหขอมูลวาบุคลากรที่บรรจุใหมมีความสามารถในการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี และศาสตรความรูใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สวนใหญอยูในวัยทํางาน และพักอยู
ในโรงเรียน 24 ชั่วโมง จึงสามารถชวยพัฒนาโรงเรียนไปไดอยางรวดเร็วในทุกดาน
2) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ในดานนี้ครูให
ความเห็นวา โรงเรียนมีสถานที่เอื้อตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน บริเวณโรงเรียนรมรื่น
สะอาด สวยงาม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสนามหญา สถานที่ออกกําลังกาย เปนที่จัดไว
บริการชุมชน มีสนามกีฬาเอนกประสงคสามารถประยุกตใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ได ดังความเห็นของครู
โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 230 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
สงขลาเขต 3 ที่วา
“สภาพบริเวณโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว
มีอาคารเรียนหลังเดียว แตสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา ทุกหอง
มีความพรอมเหมาะแกการใชงาน บานพักครูที่ทรุดโทรมแลวสามารถ
พัฒนาเปนบานพอเพียง เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน มีพัดลมและ
โทรทัศน และเทคโนโลยีอื่น ๆ สําหรับใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
(ภ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
1.2.2.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด
ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ ปรากฏใหเห็นไดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ซึ่งมีขอมูล
และเหตุผลประกอบดังตอไปนี้
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1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ครูมีความเห็นวาผูบริหาร
ทํางานโดยเนนกระบวนการที่เปนระบบ ยึดวัตถุประสงคและเปาหมายของงานเปนที่ตั้ง บริหารจัดการ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ มีครูเปนครูใหญบริหารในโรงเรียนเปนชวงชั้น โดยมอบหมายหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เปนสัดสวน ทําใหงายตอการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรอื่น ทําใหงาน
ทุกอยางประสบผลสําเร็จ ครูโรงเรียนบานเกาะเตา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานีเขต 1 ใหความเห็นวา
“กระบวนการบริหารจัดการเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีเทคนิควิธีการ มีศิลปะในการบริหารให
ทุกอยางเปนเรื่องงาย พูดจาสื่อสารใหครูเขาใจงาย ทําใหครูไมเบื่อหนาย
ในการทํางาน มีการชี้แจงทุกครั้งที่มีกิจกรรมนโยบายใหม ๆ เขามาใน
โรงเรียน ทําใหครูเขาใจกระบวนการทํางานตั้งแตตน ไมเกิดแรงตอตาน”
(ฉ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
ในดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียนไมสามารถจัดสอบคัดเลือก
นักเรียนได ตองรับมาเรียนในโรงเรียนทุกคน ทําใหครูตองรูจักเด็กเปนรายบุคคล และตองมีแผนในการ
พัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล และมีการปลูกฝงดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน ไดรับความรวมมือจากสํานักงานการศึกษา
นอกโรงเรียนมาใหบริการ รวมทั้งมีหนวยงานมาใหความรูนักเรียนในโรงเรียน จากผลการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของครูในโรงเรียน และโอกาสที่ไดรับจากความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ สงผล
ใหคะแนน O-NET และ NT สูงขึ้นในหลายกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย พัฒนาตอเนื่อง
มา 3 ปซอน สูงกวาระดับประเทศในหลายกลุมสาระการเรียนรู แตเปาหมายหลักของโรงเรียนดีประจํา
ตําบลยังเนนที่ใหนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได
ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายใหนักเรียนที่จบทุกคนตองมีอาชีพติดตัวอยางนอย
คนละหนึ่งอาชีพ โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสงเสริมงานอาชีพโดยมีการสงเสริมอาชีพที่หลากหลาย
เชน การปลูกมะนาว การทอผา การเพาะปลูกยาสมุนไพร การผลิตน้ํายาลางจาน การทําไมกวาด และ
การนวดแผนโบราณ งานอาชีพที่หลายโรงเรียนสงเสริมเปนอาชีพที่สอดคลองกับทองถิ่น ครูโรงเรียน
บานหนองปลามัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ใหขอมูลวา
“โรงเรียนเนนการสงเสริมงานอาชีพ ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย
สงเสริมงานเกษตรมีการปลูกผักดวยระบบไฮโดรโปนิกส ขยายการปลูก
กาแฟ โรงเรียนมีอุปกรณการเกษตรพรอมใช งานคหกรรมทําขนมอบ
มีการสงเสริมการตีมีด สงเสริมการผลิตอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน”
(บ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
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นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ยังมีความตื่นตัว เนื่องจากไดรับการนิเทศ
และสนับสนุนจากศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา ไดกระตุนใหครูผูสอนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เนนดานงานอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
2) ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา ครูผูใหสัมภาษณใหขอมูลวาโรงเรียน
มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน กลุมเด็กปกติ เด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มี
ความสามารถพิ เศษ โดยมี การศึ กษานักเรียนเปนรายบุ คคล เพื่อให การช วยเหลือ สงเสริม สนับสนุ น
ความสามารถของเด็กแตละกลุมเต็มตามศักยภาพ ครูทุกคนสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง มีการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน รูจักพอแมผูปกครองของนักเรียน ถานักเรียน
มีปญหาก็สามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที
นักเรียนในโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน
ขาดแคลน พื้นฐานความรูปานกลาง โรงเรียนไดใหการดูแลชวยเหลือในเรื่องหนังสือ อุปกรณการเรียน
ชุดนักเรียน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมงานอาชีพอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพ
ในทองถิ่น เมื่อนักเรียนไมสามารถเรียนตอในระดับสูงไดก็จะมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
3) ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับดานการ
จัดการเรียนการสอน ครูใหขอมูลวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ เพราะครูทุมเทในการ
สอนและสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เตรียมความพรอมในการสอนทุกรายวิชา มีการวางแผน
การทํางานและวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันโดยใชการประชุม ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Learning นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมสนุกสนานกับการเรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุข
บางรายวิชาที่ไมมีการสอบ O-NET เชน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
ไดสงเสริมงานอาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ใหนักเรียนประกอบอาชีพและเสริมสรางรายได
ใหกับตนเองได โดยเปดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนที่สนใจเขามา
รวมกิจกรรม เชน การผลิตกระเปา การทําขนม มีการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น คือการทอผากระเหรี่ยง
โดยโรงเรียนสนับสนุนอุปกรณทอผา และสงเสริมการประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลป เพื่อจัดจําหนาย
เนื่องจากมีครูที่จบสาขานาฏศิลป นอกจากนี้ยังไดเนนสงเสริมและใหความรูกับนักเรียนเรื่องการใชวัสดุ
ธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี เพราะผูปกครองนักเรียนมีอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ
จึงถือเปนการสงผานความรูไปยังผูปกครองและชุมชนอีกดวย
4) ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ดานนี้ครูผูใหสัมภาษณ
มีความเห็นวา โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในอยางเปนรูปธรรมและปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ มีแผน
การนิเทศและแผนการสอนที่ชัดเจน มีการนิทศภายในโดยผูนิเทศจะเขาไปสังเกตการสอนหลังหองทําให
นักเรียนตั้งใจเรียนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ถึงแมโรงเรียนดีประจําตําบลจะเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก แตก็สามารถเขาแขงขันเปนตัวแทนนักเรียนในระดับภาคได เชน ดนตรีไทย ทําให
นักเรียนมีทักษะและประสบการณกลับมาประยุกตใชในปตอไป ชวยใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
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5) ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากขอมูล
สัมภาษณของคณะครู ประมวลไดวา การจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคาของการทําความดี โดยผาน
กิจกรรมตาง ๆ เชน อบรมสุดสัปดาห คายคุณธรรม การจัดกิจกรรมจะเนนใหเด็กเปนคนดี สามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน
1.2.2.3 มาตรฐานดานผลผลิต
ครูผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด
ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต มี 4 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง และ ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข
มีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาโรงเรียนมีการ
สงเสริมพัฒนาตอยอดความรูใหนักเรียนมีพื้นฐานอาชีพในทองถิ่นที่ชัดเจน มีตลาดนัดในโรงเรียนมีผลผลิต
ที่นํามาจําหนายได เชน สินคาอินทรีย สบูกากกาแฟ เปดรานกาแฟ เกิดผลงานจากการจําหนายสินคา
เชน การทําบัญชีตนทุนกําไร
ครูรวมทํางานกับชุมชนมีจุดเดนในการนําปราชญชาวบานมาชวยสอนงานอาชีพ
นักเรียนไดฝกทักษะดานงานอาชีพทําใหมีทักษะดานงานอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน นักเรียนที่ไมได
เรียนตอสามารถนําไปประกอบอาชีพสอดคลองกับบริบทของชุมชน นําความรูไปประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษา และขยายผลในหมูบานโดยนํามาสอนพอแมใหทําเปนอาชีพที่บาน แลวนํามาจําหนายในชุมชน
2) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี จากขอมูลการสัมภาษณครูประมวลไดวา นักเรียน
สวนใหญมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง บางคนเปนนักเรียนที่เรียนเกงแตไมเห็นแกตัว ชวยเหลือ
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีอะไรที่พอจะชวยเหลือเพื่อนไดก็จะเอื้อเฟอแบงปนใหเพื่อน มีน้ําใจตอเพื่อน ๆ พี่ ๆ
และนอง ๆ รวมถึงมีน้ําใจตอครู ชวยเหลือครูทํางานโดยไมตองรองขอ เปนคนรูจักอาสา ไมนิ่งดูดาย
นักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลอาจจะเรียนไมเกงเทากับเด็กในเมืองที่มีความ
พรอมสูง แตเปนเด็กดี มีมารยาท สุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย รูจักแยกแยะวาอะไร
ควรทํา อะไรไมควรทํา มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดังความเห็นของครูโรงเรียน
บานเกาะเตา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 ที่วา
“นั กเรี ย นในโรงเรีย นบางคนถึ งแมจ ะเรี ย นไม เกง เพราะขาด
ความพรอมดานใดดานหนึ่ง แตจะมีคุณสมบัติอยางหนึ่งคือการมีน้ําใจ
กับคนรอบขาง มีความตั้งใจที่จะชวยเหลืองานโรงเรียน ชวยเหลือครู
และเพื่อนเมื่อมีกิจกรรมตาง ๆ นักเรียนมีจิตอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รูวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรควรทํา อะไร
ไมควรทํา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย”
(จ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
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ดานการดูแลนักเรียน พี่ยังเปนพี่ตัวอยางที่ดีใหกับนอง พี่สามารถควบคุมดูแล
นองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน นองเชื่อฟงรุนพี่ ทําใหอยูรวมกันในโรงเรียนไดอยางมีความสุข
นอกจากนี้นักเรียนบางภูมิภาคสวนใหญมีอาชีพ มีทักษะชวยเหลือผูปกครอง
ดานอาชีพ ไดทํากิจกรรมโดยความรวมมือจากแหลงประกอบการ เชน การโรงแรม การทองเที่ยว นักเรียน
ทําหนาที่เชฟ แมบาน นวดแผนไทย บางโรงเรียนมีการรับงานในเทศกาลตาง ๆ เชน รําไทยในวันลอย
กระทง วันปใหม คริสตมาส ควงไฟในงานปารตี้ มีรายไดระหวางเรียนชวยเหลือตนเองและครอบครัว
3) ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง จากขอมูลสัมภาษณ ครูมีความเห็นวานักเรียน
ไมไดเกงทางดานวิชาการมากนัก แตเกงดานทักษะอาชีพ กลาแสดงออก มีโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีชีวิต
ในโรงเรียน มีทักษะทางดานกีฬา มีพัฒนาการทางดานกีฬาอยางรวดเร็วเนื่องจากสุขภาพรางกายแข็งแรง
สามารถเขาแขงขันในระดับจังหวัดและระดับเยาวชนได ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนมีความมานะบากบั่น
ในการซอม มีความตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย มีความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถ
ทางดานดนตรีไทย และศิลปะ ซึ่งเปนวิชาพัฒนาความเปนมนุษยใหสมบูรณ
โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ทําใหนักเรียน
ไดรับรางวัลตาง ๆ เปนความภาคภูมิในของนักเรียนและโรงเรียน ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงออก
ในหลาย ๆ เวที อาจสําเร็จหรือไมสําเร็จ ก็ถือวาเปนการหาประสบการณของนักเรียน นอกจากนี้ผูปกครอง
ยังไดรับรูวานักเรียนในโรงเรียนมีความสามารถหลายอยาง
4) ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข มีขอมูลที่ระบุวานักเรียนอยากมาโรงเรียน
มีความสุขที่ไดมาโรงเรียน นักเรียนรักครู รักผูอํานวยการโรงเรียน ครูรัก เมตตาและเอื้ออาทรตอศิษย
ทําใหนักเรียนมีความสุข จึงมีแนวโนมทําใหเด็กเพิ่มขึ้นทุกป
1.2.3 ผลการสัมภาษณผูแทนชุมชน
1.2.3.1 มาตรฐานดานปจจัย
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดานปจจัย
จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากร
มีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมพรอมใชงาน ซึ่งมีขอมูลและเหตุผลประกอบ
ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ ผูแทนชุมชนมีความเห็นวาบุคลากรของโรงเรียน
ดีประจําตําบลเปนคนมีคุณภาพ โดยใหเหตุผลวา
(1) ผูบริหารเปนผูมีอัธยาศัยดี ลงมือทํางานรวมกับครู ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความสนใจเอาใจใสในงาน ปฏิบัติตนดีทําใหเกิดความเชื่อมั่น ไมทุจริต และมีภาวะผูนํา เขาถึงผูปกครอง
และชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเกา และองคคณะบุคคลอื่น ๆ เขามามีสวนรวม ในการสนับสนุน
สงเสริม เสียสละ ทุมเทใหความรวมมือขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละงาน
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บุคลากรที่มีคุณภาพจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จ ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาท
มากที่สุดในการประสานขับเคลื่อนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใหชุมชนและ
ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ เหตุผลในตัวชี้วัดนี้ พระสงฆ ซึ่งเปน
ผูแทนชุมชนโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 1
ไดใหความเห็นเกี่ยวกับผูบริหารวา
“ผูบริหารสถานศึกษาเปนคนดี มีความซื่อสัตย เสียสละ ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี มีภาวะผูนํา และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
การบริหารงานแบบมีสวนรวม วางกฎกติกาในการทํางานรวมกัน มีการ
ผอนปรน ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน มีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง นําความรูไปขยายผลสูครูและชุมชน”
(พระครู ช. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)
ไดใหความเห็นวา

ในขณะที่ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
“ผูบริหารเปนกัลยาณมิตร ไมใชเจานาย กลาคิด กล าตัดสินใจ
เปนคนใจกวาง บุคลากรของโรงเรียนมีการทํางานเปนทีมวางแผนการ
ทํา งานรวมกัน งบประมาณไดรับการสนับสนุน ตลอด และตอเนื่ อง
อาคารสถานที่มีความพร อม ชุมชนสนับ สนุน ดว ยการระดมทุน มีผู
สนับสนุนงบประมาณที่มากพอในการบริหารจัดการดานตางๆ”
(บ. นามสมมติ, 2560 : สัมภาษณ)

(2) ครูมีคุณภาพ เพราะครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความรูความสามารถ
มีวินัย ตั้งใจฝกสอนศิษย มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน ครูมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชนอยางกัลยาณมิตร มีทักษะในการสอนดี
มีสื่อการเรียนการสอนพรอม นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี Internet ใหเด็กไดคนหา
เรียนรู พัฒนานักเรียนใหมีวินัย อานออกเขียนได สงเสริมกิจกรรม ทักษะวิชาชีพ กีฬา ดนตรี มีผลงาน
โดดเดนทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
2) ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน ผูแทนชุมชนไดให
เหตุผลวา อาคารเรียนมีความพรอมมากขึ้น สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดเพียงพอกับนักเรียน มีหองฝก
กิจกรรมตาง ๆ มีสนามกีฬา บางแหงมีสระวายน้ําที่ใชทั้งในการเรียนการสอนและบริการชุมชน บรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการจัดการเรียนรู สะอาด รมรื่น ทําใหนักเรียนอยากมาเรียน
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1.2.3.2 มาตรฐานดานกระบวนการ
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในมาตรฐานดาน
กระบวนการ จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวา ตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา และตัวชี้วัด
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอมูลและเหตุผลประกอบดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ โดยใหเหตุผลวา ผูบริหาร
เปนผูมีประสบการณ ใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และสรางเครือขายการพัฒนาจากแหลง
ภายนอก ทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการบริหารจัดการดี
การทํางานมีความเปนระบบมากขึ้น มีทีมงานรวมวางแผนการทํางาน และมีการใช ICT ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกันระหวาง บาน วัด โรงเรียน
มีการกําหนดผูรับผิดชอบการทํางานแตละดาน มีการปรึกษาหารือในระหวางการทํางาน มอบหมายงาน
ใหบุคลากรถูกตองตรงสายงานที่ถนัด และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
2) ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา ขอมูลความคิดเห็นที่เปนเหตุผล
คือโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และสามารถติดตาม
การดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ ซึ่งผูบริหารเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
โรงเรียนใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกกลุมเทาเทียมกัน และครอบคลุมทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา
โดยฝกใหมีทักษะทํามาหากิน และจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
3) ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลคือ โรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
อดทน โดยใชกิจกรรมการฝกทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานงานอาชีพ เปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียนไดฝก
และเรียนรูการทํางานในอาชีพตาง ๆ สามารถหารายไดระหวางเรียน
1.2.3.3 มาตรฐานดานผลผลิต
สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ในมาตรฐานดาน
ผลผลิต จากขอมูลการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวาตัวชี้วัดที่มีสภาพความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัด
ที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน และตัวชี้วัด ที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ซึ่งมีขอมูล
และเหตุผลประกอบดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ เหตุผลของผูใหสัมภาษณคือ โรงเรียนไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ นักเรียนมีวินัย ออนนอมถอมตน มีความสุขในการเรียน ชอบมาโรงเรียน
ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ มีการสงบุตรหลานที่อยูไกล ๆ มาเขาเรียน
2) ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน เหตุผลคือ นักเรียนสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ
เมื่อเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ สอดคลองกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางแหงทําเปนฐานการเรียนรูอาชีพโดยเนนงานที่ใชวัสดุในทองถิ่น และ
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นํา มาใช ในการสอนเพื่อเรียนรู การหารายไดจากสิ่งที่มีอยูในชุมชน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑเปนของโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม สามารถสรางรายไดระหวางเรียน โรงเรียนสรางแบรนด
สินคา สงผลิตภัณฑสูชุมชน โดยดําเนินการในรูปสหกรณ
3) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ขอมูลที่เปนเหตุผลคือ นักเรียนไมขาดเรียน
อยากมาใชแหลงเรียนรูที่โรงเรียน มีความซื่อสัตย มีจิตอาสา ชุมชนยอมรับ นักเรียนทั้งที่กําลังศึกษาอยู
และที่จบการศึกษาไปแลวเปนเด็กดีมีคุณธรรม
4) ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลคือ นักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย
สามารถเลือกเรียนรูในสิ่งที่ชอบและถนัด กลาแสดงออก นักเรียนมีรายได รูจักการลงทุน รูจักคิดตนทุน
กําไร มีอาชีพติดตัว และมีผลงานที่นําไปสูงานอาชีพชัดเจนในอนาคต
ขอมูลสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (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. ผูบริหารเปนผูมีอัธยาศัยดี ลงมือทํางานรวมกับครู
2. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและบุคลากรใน
1. ผูบริหารมีคุณภาพ คือ มีภาวะผูนํา
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สนใจ เอาใจใสในงาน ปฏิบัติตน
องคกรขับเคลื่อน แบบพาคิด พาทํา เสริมสราง
นํานโยบายสูการปฏิบัติ และบริหารงาน
ใหบุคลากรแสดงศักยภาพ และมีผลงานดีเดน (1) ดีทําใหเกิดความเชื่อมั่น ไมทุจริต มีภาวะผูนํา (1)
แบบมีสวนรวม (1)
2. บุคลากรของโรงเรียนเปนคนมีคุณภาพ ตระหนัก
2. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติ 2. ครูมีความตระหนัก ตื่นตัว มีสวนรวมในการ
ตอเพื่อนรวมงานและผูปกครองและชุมชน
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ครูผูสอนมีการพัฒนา ในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบ สรางสรรค ทําใหงาน
อยางกัลยาณมิตร มีความเขมแข็ง ใหความ ตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาดวยตัวเองทาง มีคุณภาพ ครูมีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน มีผลงาน
รวมมือดี ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
ระบบออนไลน หรือที่หนวยงานจัดขึ้น มีความรัก โดดเดนทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ (1)
รวมงาน มีแนวคิด/ปฏิบัติงานไปในทิศทาง ความเมตตาตอศิษย (1)
เดียวกัน (1)
3. องคคณะบุคคลของโรงเรียนมีคุณภาพ
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนภายนอกเขา 3. ผูปกครองและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
มีกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปญญาทองถิ่น มามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมมือกันพัฒนา ศิษยเกา องคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการ
ชาวบาน วัดและชุมชนใหการสนับสนุน
โรงเรีย น เป น วิ ทยากรให ความรู พั ฒ นาอาคาร สนับสนุน สงเสริม เสียสละ ทุมเทใหความรวมมือ
เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน (1)
สถานที่ แหลงเรียนรู สนับสนุนการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลเปนอยางดี (1)
แตละโครงการ/กิจกรรม (1)
4. โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งดานอาคารสถานที่ 4. สภาพบริเวณโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 4. อาคารเรียนมีความพรอมมากขึ้น สามารถใชจัดการ
และภูมิทัศน ซึ่งเปนการพัฒนาที่เห็นชัดเจน อยางรวดเร็ว อาคารใชประโยชนไดอยางคุมคา
เรียนการสอนไดเพียงพอกับนักเรียน มีหองฝกกิจกรรม
ชุมชนใหการสนับสนุน เนื่องจากเปนโรงเรียน หองมีความพรอมเหมาะแกการใช มีสถานที่ออก ตาง ๆ มีสนามกีฬา บางแหงมีสระวายน้ําที่ใชทั้งใน
ดีประจําตําบล จึงไดรับงบประมาณจาก
กําลังกาย มีสนามกีฬาเอนกประสงคสามารถ
การเรียนการสอน และบริการชุมชน บรรยากาศ
โครงการและหนวยงานภายนอกสนับสนุน
ประยุกตใชจัดกิจกรรมตาง ๆ (5)
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการจัดการเรียนรู สะอาด รมรื่น
(5)
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
1. ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบกระจาย 1. ผูบริหารใชการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล ใชแผนพัฒนาคุณภาพเปนฐาน อํานาจในลักษณะโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ รวมวางแผนการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษา ทําให
ในการดําเนินงานและมีการนําแผนสูการปฏิบัติที่ คื อ จั ด ครู บ ริ ห ารจั ด การดู แ ลเป น ระดั บ และ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากครู กรรมการ
ชัดเจนเปนระบบมีขั้นตอน และติดตามประเมินผล จัดเปนชุด ๆ มีการมอบหมายงานใหบุคลากร สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน (1)
อยางตอเนื่อง (1)
ปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจน (1)
2. พัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
2. นักเรียน สวนใหญเปนเด็กดอยโอกาสมีความ 2. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน
ขาดแคลน โรงเรียนไดใหการดูแลชวยเหลือใน ระหวาง บาน วัด โรงเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยพัฒนารอบดาน ทําทุกเรื่องไปพรอม ๆ กัน
เรื่องหนังสือ อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียนและ การทํางานแตละดาน ปรึกษาหารือระหวางการทํางาน
ใชกระบวนการบริหารแบบกระจายอํานาจ
มีกิจกรรมที่สงเสริมงานอาชีพอยางหลากหลาย มอบหมายงานใหบุคลากรตรงสายงานที่ถนัด (1)
ในลักษณะจัดโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (1)
(2)
3) โรงเรียนใหโอกาสเด็กพิเศษมาเรียนรวมกับเด็ก 3.บุคลากรของโรงเรียน ไดรับการนิเทศ จาก
3. โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ปกติ โดยนําหลักการของ 5 หองชีวิต มาใชใน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหจัดการเรียนการสอนที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ
กระบวนการเรียนการสอน จัดโครงการอาหาร
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน เป ด โอกาสทางการศึ กษาแก เด็ กทุ กกลุ มเทา เที ย มกั น
กลางวัน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางหอพัก ดีประจําตําบล และเนนดานงานอาชีพเพื่อให และครอบคลุ มทุ กวั ฒ นธรรม ทุ กศาสนา โดยฝ กให มี
ใหนักเรียนอยู เปดโรงเรียนสาขา ในกรณีที่มีชุมชน เกิดผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ทักษะทํามาหากิน และจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ (2)
อยูหางไกล (2)
(3)
4. โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนให 4. โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในอยางเปน 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี
ตรงตามความสามารถของนักเรียน สงเสริมอาชีพ รูปธรรมและปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ มีแผน มีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน มีจิตสาธารณะเปนที่
ไดสําเร็จโดยมีผลงานที่หลากหลาย มีการจัดตลาด การนิเทศและแผนการสอนที่ชัดเจน (4)
พึงพอใจของสถานประกอบการ โดยใชกิจกรรมการ
นัดในโรงเรียนใหเด็กรูจักการขาย (3)
ฝกทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต (3)
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ตาราง 4.6 ขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ (In-depth Interview) เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จ ของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐาน ดานผลผลิต จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน
ผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูใหโรงเรียนเล็ก
รอบ ๆ โรงเรียนมาใชรวมกัน และเปนแหลงศึกษา
ดูงานของหนวยงานทั่วประเทศ มีการเผยแพรผลงาน
ตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วารสาร มีผลงานเปนที่
ยอมรับ ไดรับรางวัล โรงเรียนไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนและหนวยงานตางๆ ชุมชนเขามารวม
ศึกษาครอบครัว เพื่อเตรียมอาชีพอนาคตให
บุตรหลาน (1)
2. โรงเรียนมีงานอาชีพเดนชัด มีการดําเนินการ
พัฒนา “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ทีเ่ กิด
ผลจริง โดยจัดการเรียนการสอนพัฒนางานอาชีพ
แบบครบวงจร จากการไดรับงบประมาณสนับสนุน
ชัดเจน (2)

ครู (ตัวชี้วัด)
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาตอ
ยอดความรูและเพิ่มประสบการณ ใหนักเรียนมี
พื้นฐานอาชีพในทองถิ่นที่ชัดเจน มีตลาดนัดใน
โรงเรียน มีผลผลิตออกจําหนายในชุมชน ทําให
นักเรียนมีความสุขที่ไดมาโรงเรียน นักเรียนรักครู
รักผูอํานวยการโรงเรียน ครูรัก เมตตาและเอื้อ
อาทรตอศิษย (2)

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

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

2. บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบางแหงจัดทําเปนฐานการเรียนรูโดยเนน
งานที่ใชวัสดุในทองถิ่น นํามาใชในการสอนเพื่อเรียนรู
(1)

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

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

3. นักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย สามารถเลือก
เรียนรูในสิ่งที่ชอบและถนัด กลาแสดงออก นักเรียน
มีรายได รูจักการลงทุน รูจักคิดตนทุนกําไร มีอาชีพ
ติดตัว และมีผลงานที่นําไปสูงานอาชีพชัดเจน
ในอนาคต (4)
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สรุปขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
1. มาตรฐานดานปจจัย ตัวชี้วัดที่ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ
และตัวขี้วัดที่ 5 อาคาร สถานที่ เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน
2. มาตรฐานดานกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมี
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มาตรฐานดานผลผลิต ตัวชีว้ ัดที่ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ และ
ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง และตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี
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สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบล
มาตรฐานและตัวชี้วดั ที่เปนสภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
สรุปภาพรวมได ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 4.7 สรุปมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดี
ประจําตําบล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล
มาตรฐานที่เปน
สภาพความสําเร็จ
ดานปจจัย
สําเร็จมากที่สุด
สําเร็จรองลงมา
ดานกระบวนการ
สําเร็จมากที่สุด
สําเร็จรองลงมา
ดานผลผลิต
สําเร็จมากที่สุด
สําเร็จรองลงมา

ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล
ผูรวมสนทนากลุม
ผูใหสัมภาษณ
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสม พรอมใชงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสม พรอมใชงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหาร
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
การสอนที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคน
มีความสุข

ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี

จากตารางดังกลาว ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบล จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview)
สรุปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้
1. มาตรฐานดานปจจัย
ผลจากการสนทนากลุมของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และผลการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เมื่อประมวลตามตัวชี้วัดแลวพบวา ผูใหขอมูลทั้งสองกลุม
มีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานปจจัย
คือ ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน
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เหตุผ ลที่ผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่ 1
บุคลากรมีคุณภาพ เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย
คือ ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่น ศรัทธา ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลานําทําจริง มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม พัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง และนําความรูมาขยายผลใหกับบุคลากรในโรงเรียน ดําเนินการพัฒนาโรงเรียน
อยางมีเปาหมายและมีแผนในการทํางานที่ชัดเจน สรางความตระหนักและกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน
ไดแสดงศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ สรางแนวรวม เครือขาย ทั้งชุมชนและกรรมการสถานศึกษา
และกระจายอํานาจใหแตละฝายในการทํางาน
ครูเปนผูมีความมุงมั่นศรัทธา รับผิดชอบ รักและเมตตาตอลูกศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตน
เปนแบบอยางในการทําความดี มีทักษะในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน มีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน
มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการขยายผลสูเพื่อนครูเพื่อการพัฒนางาน และปฏิบัติตนตอเพื่อน
รวมงาน ผูปกครองนักเรียนและชุมชนอยางเปนกัลยาณมิตร
องคคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน พระ ครูภูมิปญญาทองถิ่น มีความ
เสียสละ สนับสนุน และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรวมมือในรูปแบบ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ในการจัดหางบประมาณ เพื่อสรางอาคาร
สถานที่แหลงเรียนรู ชวยจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น บริจาคอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรู เขารวม
กิจกรรมกับโรงเรียน รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมคิด รวมวางแผน เปนวิทยากร
ใหความรู และใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนมีความพรอมสําหรับใชเรียน ใชปฏิบัติกิจกรรม และเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาใหนาอยู นาเรียน ปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอม บริเวณ
โรงเรียนใหสะอาด รมรื่นและปลอดภัย โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
2. มาตรฐานดานกระบวนการ
ผลจากการสนทนาของผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และผลจากการสัมภาษณ
ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่ เปนสภาพ
ความสําเร็จมากที่สุดของโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ คือ ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหาร
มีประสิทธิภาพ สวนสภาพความสําเร็จรองลงมาตามความเห็นทั้งจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ
คือตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เหตุผลที่ผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่ 1
กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบล คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน มีทีมงานบริหารประชุมชี้แจงทําความเขาใจในแผนงานโครงการแก
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ผูที่เกี่ยวของ และใหดําเนินงานตามแผน มีการมอบหมายงานและภารกิจใหผูที่เกี่ยวของ มีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน ประเมิน สรุปรายงานผล และนําผลการประเมินไปใช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน มีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และการจัด
การเรียนรู
ผูบริหารใชรูปแบบการบริหารที่หลากหลาย ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการแบบมี
สวนรวม ผูบริหารโรงเรียนมีการกระตุนการทํางานของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการสรางขวัญ
กําลังใจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีเครือขายการทํางานกับชุมชน กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมรับรู
วางแผน และปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งมีการสงเสริมงานดานอาชีพในชวงลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกกลุมไดรับการฝกทักษะอาชีพ ฝกทักษะชีวิต และใหปฏิบัติตน
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เหตุผลที่ผูเขารว มสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพ
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานโรงเรีย นดีป ระจําตํ าบลดานกระบวนการรองลงมาคื อ ตั ว ชี้วั ดที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คือครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ วางแผนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูอยาง
หลากหลาย มีการสงเสริมงานอาชีพ นําสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
เอาใจใสนักเรียนอยางเต็มความสามารถ ทุมเทเวลาในการสอนใหกับนักเรียน
นอกจากนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษานิเทศก ซึ่งเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับโรงเรียน มีการสรางความตระหนักใหแกผูบริหารและครู ใหเห็นความ
สําคัญของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล รวมวางแผนพัฒนา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน จัดนิทรรศการ ประกวดผลงาน และ
เผยแพรผลงาน
3. มาตรฐานดานผลผลิต
ผลการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
ตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัด
ที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน สวนกลุมผูใหสัมภาษณไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน มีความ
คิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของโรงเรียนดีประจําตําบล คือ ตัวชี้วัดที่ 1
โรงเรียนคุณภาพ รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง และ
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข
เหตุ ผ ลที่ ผู เ ข า ร ว มสนทนากลุ ม ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 โรงเรี ย นทํ า มาหากิ น
เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ดานผลผลิต คือโรงเรียนมีการ
สงเสริมพัฒนางานอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน
มีการพัฒนากิจกรรมงานอาชีพแบบครบวงจร ผานกระบวนการสหกรณ และมีรูปแบบการรวมกลุม
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บริษัท นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน โรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน มีการสงเสริม
พัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพื้นฐานอาชีพในทองถิ่น มีและใชสถานที่ฝกอาชีพในชุมชน สนับสนุนให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมงานดานอาชีพ พัฒนางานดานอาชีพใหเปน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ” มีผลผลิตดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสรางแบรนดของตนเองและ
นําผลผลิตจัดจําหนายในชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการออกแบบ การตลาด การขาย
และการทําบัญชีรับจาย
เหตุผลที่กลุมผูใหสัมภาษณเห็นวาตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ เปนสภาพความสําเร็จดาน
ผลผลิตคือ โรงเรียนกําหนดเปาประสงคห ลักที่ชัดเจนสงผลใหโ รงเรีย นเห็นแนวทางการพัฒ นาองค
ความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้อตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู
นักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได
บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางแหงทําเปน
ฐานการเรียนรูโดยเนนงานที่ใชวัสดุในทองถิ่น เปนการหารายไดจากสิ่งที่มีอยูในชุมชน มีการจัดนิทรรศการ
ผลิตภัณฑผลงานของโรงเรียนที่เปนรูปธรรม โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมี
วินัย ออนนอมถอมตน เด็กมีความสุขในการเรียน เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ
สงบุตรหลานเขาเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ คือนักเรียน
สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และขยายผลในหมูบานโดยนํามาสอนพอแมให
ทําเปนอาชีพที่บาน นํามาจําหนายในชุมชนได นักเรียนมีทักษะชวยเหลือผูปกครองดานอาชีพ และมี
รายได นักเรียนมีสัมมาคารวะออนนอมถอมตน ไมกาวราว ไมลักขโมย ไมทะเลาะวิวาท ชอบมาโรงเรียน
และตั้งใจเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ คือนักเรียน
มีทักษะดานงานอาชีพ มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน รูจักการลงทุน ตนทุนกําไร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง และสามารถสื่อสารแสดงความสามารถ
ของตนไดเปนอยางดี
และตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข เหตุผลของรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ
คือ นักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมกิจกรรมฝกประสบการณ มีความรู
มีทักษะชีวิต นักเรียนยิ้มแยมแจมใส มีสภาวะทางจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ และใช
เทคโนโลยีทางสรางสรรค ตามความถนัด ความสนใจ และมาโรงเรียนอยางมีความสุข ไมขาดเรียน
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน และแสดงออกอยางเต็มความสามารถ

187
ตอนที่ 2 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และ
การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ปรากฏตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 4.8 สรุปมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปนปญหา ขอจํากัด ในการดําเนินงานของโรงเรียนดี
ประจําตําบล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล
มาตรฐานที่เปน
ปญหา ขอจํากัด
ดานปจจัย
ปญหามากที่สุด

ปญหารองลงมา
ดานกระบวนการ
ปญหามากที่สุด
ปญหารองลงมา

ดานผลผลิต
ปญหามากที่สุด
ปญหารองลงมา

ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล
ผูรวมสนทนากลุม
ผูใหสัมภาษณ
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณสื่อเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรูเพียงพอ
และมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาส
การสอนที่มีคุณภาพ
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศ
ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
หลักของคนไทย 12ประการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง

ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง

ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
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2.1 ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานปจจัย สรุปในสวนที่เปนปญหา ขอจํากัด
มากที่สุดไดดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดาน
ปจจัย จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุมมีความ
คิด เห็ นตรงกัน ว า ตัว ชี้วั ดในมาตรฐานดานปจจัยที่เปนปญ หาและขอจํากัดมากที่สุด คือตัว ชี้วัดที่ 1
บุคลากรมีคุณภาพ และจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุด คือตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ
2.1.1 เหตุผลที่ผูเขารวมสนทนากลุมเห็นวา ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนปญหา
และขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัยคือ
2.1.1.1 ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความเขาใจวัตถุประสงคของโรงเรียนดี
ประจําตําบล ขาดทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสารในองคกร และ
ทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยาง
ชัดเจน สงผลใหครูขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารตองสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหเกิดขึ้นกับบุคลากรใน
โรงเรียนและบุคคลภายนอก โดยพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารและ
การสรางความรวมมือกับเครือขาย ทําความเขาใจในหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
โรงเรีย นดีป ระจําตําบล และมุงมั่นดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาโดยไมโยกยาย
โรงเรียนบอย
2.1.1.2 ครูสอนไมตรงวิชาเอกโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาดครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ
ครูสอนงานอาชีพ ทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู และการใชนวัตกรรมที่สอดคลองกับศาสตรของ
วิชานั้นๆ และครูบางสวนไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล ครูบางคนยังมี
วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน
และสรางขวัญกําลังใจ พาคิดพาทํา ใหเห็นผลสําเร็จ อาจชวยใหครูปรับเปลี่ยนความคิดได
2.1.1.3 องคคณะบุคคลไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงผล
ใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน บางสวนขาดความรู ความเขาใจ ในการเขามามีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดการสื่อสารกับโรงเรียน และการดําเนินงานไมตอเนื่อง
ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรเปดประตูสูชุมชน บุคลากรของโรงเรียนควรให
ความสํ า คั ญ และจั ดเวลาในการพบปะ ปรึกษาหารื อกับบุคคลที่มีส วนเกี่ ยวข องกับการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงความสัมพันธ และสรางแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมพัฒนา
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2.1.2 เหตุผลของผูใหขอมูลสัมภาษณที่เห็นวา ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบลคือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนบางอยางมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีสภาพชํารุด
เกา ไมทันสมัย แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไมเอื้อตอการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หองสําหรับฝกกิจกรรมงานอาชีพมีไมเพียงพอ ตองอาศัยเรียนตามหนาหองเรียน
ตามลานตาง ๆ ของโรงเรียน สวนวิทยากรทองถิ่นที่มาใหความรูแกนักเรียนบางครั้งไมคอยมีเวลาวาง
เนื่องจากตองไปประกอบอาชีพของตนเองทําใหนักเรียนเรียนรูไมตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรวางแผนประสานกับโรงเรียนใกลเคียงทั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการใชวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู รวมทั้งขอความ
อนุเคราะหใหครูมาชวยสอนในบางวิชา หรือบางวัน สวนดานวิทยากรทองถิ่น โรงเรียนควรตองวางแผน
กําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมและสะดวกกับชวงที่วิทยากรจะมาทําการสอนได
2.2 ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานกระบวนการ สรุปในสวนที่เปนปญหาและ
ขอจํากัดมากที่สุดไดดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ดานกระบวนการ จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
ตรงกันวาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานกระบวนการ
คือ ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ครู และผูแทนชุมชน ผูใหขอมูลสัมภาษณมีความคิดวาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดคือ
ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา
2.2.1 เหตุผลที่ผูเขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลมาก
ที่สุด ดานกระบวนการ คือ
2.2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบขั้นตอน ขาดการประเมิน
และนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังใชรูปแบบเดิม ๆ ยังไมเนนดานการอาน
เขียน คิดวิเคราะห การจัดการเรียนที่เนนดานอาชีพ ก็ยังเปนอาชีพเดิม ผลิตภัณฑเดิม ๆ ขาดการคิดคน
รูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบระดับชาติ ยังคง
วัดและประเมินผลแบบเดิมที่วัดเฉพาะดานความรู ความจํา และไมสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว
ในหลักสูตร รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ส อดคลองกับ สภาพและบริบ ทของโรงเรีย น
ครูสวนมาก ใชการสอนแบบเดิม คือยึดครูเปนสําคัญ ไมใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู จัดการเรียนรู
งานอาชี พไม ครบวงจร เนื่ องจากสอนทําผลิตภั ณฑแลว ไมส อนการตลาดในการจั ด จําหนายสิน ค า
ขาดองคความรูในการสอนทักษะอาชีพ รวมทั้งไมใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน โรงเรียนไมพัฒนาหลักสูตร ขาดการวิเคราะห และประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานของโรงเรียนดีประจําตําบล
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ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรมีการทบทวนตรวจสอบใหมีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน และนําผลการประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลการพัฒนาที่ตรงจุด ครูควรไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนประสบการณในการจัด
การเรียนการสอนใหมากขึ้น เพื่อนํามาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใชวิธีการสอนใหมๆ สอนการงาน
อาชีพใหครบวงจร เพื่อฝกทักษะนักเรียนใหมีพื้นฐานดานอาชีพอยางแทจริง ใชวิธีการวัดผลใหมให
สอดคล องกั บ การวั ดผลระดั บ ชาติ ครู ในโรงเรีย นมีภ าระงานมากเกิน ไป คนเดี ย วสอนหลายวิ ช า
ควรจัดสรรครูใหครบทุกวิชาเอกและเพียงพอ จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ
2.2.2 เหตุผลที่ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา
เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลมากที่สุดดานกระบวนการ คือการจัด
การศึกษา การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม
ยังไมครอบคลุมกับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมที่มีความสามารถเปนเลิศ
ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกกลุม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
2.3 ปญหาขอจํากัดและขอเสนอแนะดานผลผลิต สรุปในสวนที่เปนปญหาและขอจํากัด
มากที่สุดไดดังนี้
ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บ ปญหาและขอจํากัดในการดําเนิน งานโรงเรีย นดีป ระจําตําบล
ดานผลผลิต จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน ทั้งสองกลุมมีความเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่มีปญหาและขอจํากัดมาก
ที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง
เหตุผลที่ผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหขอมูลสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ตัวชี้วัดที่ 4
นั กเรี ย นเป น คนเก ง เป น ป ญ หาและข อจํ ากัด มากที่สุด ของโรงเรี ย นดี ป ระจําตํ าบลดา นผลผลิต คื อ
นักเรียนสวนใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขียนคลองทําใหผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง
ไมถึงเกณฑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O –NET ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานคอมพิวเตอร ไมสามารถตอยอดและสราง
นวัตกรรมของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียน
ไมมีโอกาสที่จะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียนในระดับตาง ๆ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ของนักเรียน
ขอเสนอแนะในประเด็นนี้คือ โรงเรียนตองปูพื้นฐานดานการอานออกเขียนได อานคลอง
เขียนคลอง และประเมินผลอยางเขมงวด ที่สําคัญและจําเปนคือ ครูผูสอนตองมีความรูและทักษะที่ดี
ในการสอนภาษาไทย และสอนใหเต็มเวลาโดยไมตองใหผูปกครองเสียงบประมาณใหลูกเรียนพิเศษ
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ตอนที่ 3 วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
วิธี การส งเสริมใหการดํ าเนิน งานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ เปน ขอมูล
ที่ไดจากการสนทนากลุ มของผู บริ หารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และการสัมภาษณเชิงลึ ก
ของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน ประมวลวิธีการเสนอตามกลุมผูใหขอมูลดังนี้
3.1 วิธีการสงเสริมของผูบริหารสถานศึกษา
จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา พบขอมูลเกี่ยวกับวิธีการ
สงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 3 ดาน ดังนี้
3.1.1 ดานการบริหารจัดการ
3.1.1.1 ผูบ ริห ารตอ งมีค วามมุง มั่น ตั้ง ใจ รูเ ปา หมายวา โรงเรีย นดีป ระจํา ตํา บล
มีผลสําเร็จที่คาดหวังเปนอยางไร มีความพิเศษอยางไร สิ่งที่ทําไวดีแลว ตองสรางความตระหนักในการ
รูคุณคาและรักษาใหยั่งยืน
3.1.1.2 สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา ความเชื่อมั่นใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน
ใหมีความรักศรัทธาในความเปนโรงเรียนดีประจําตําบล ขยันมุงมั่นตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อสวนรวม
อุทิศตนมีจิตอาสา ทํางานดวยความรอบคอบ ตั้งใจเอาใจใสกับงานที่ทํา ไตรตรองใชความคิดวิเคราะห
สังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
3.1.1.3 ใช หลั กการบริ หารแบบมีส วนรวม คือรวมคิ ด รวมวางแผน รวมปฏิบั ติ รวม
ประเมินผล และรวมปรับปรุงแกไข รวมรับผิดชอบ รวมยินดี โดยใชภาคีเครือขาย ครู ผูปกครองและ
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษารวมกัน
3.1.1.4 ใชหลักการทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตร มีมนุษยสัมพันธ ใชการบริหาร
แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ
3.1.1.5 มีหลักการใชทีมงานที่เขมแข็ง โดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอก การใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน
3.1.1.6 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ PDCA โดยมีการวางแผน (Plan) จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป การปฏิบัติงานตามแผน (Do) นําแผนสู
การปฏิบัติ มอบหมายงานบุคลากรตามความรูความสามารถ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน นิเทศติดตาม
อยางตอเนื่อง มีการประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ดําเนินการควบคุม กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิ และการนําผลลัพธและปญหาอุปสรรคไปปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง (Action )
3.1.1.7 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได และมีการบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงค เปาหมาย และความสําเร็จที่คาดหวังของโรงเรียนดีประจําตําบล
3.1.1.8 บริหารจัดการทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี
งบประมาณ อาคารสถานที่ ที่มีอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางคุมคา
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
สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน โดยทุนจากรัฐบาล และระดม
ทรัพยากรจากชุมชน ผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาค ชุมนุมศิษยเกาสนับสนุนงบประมาณ
3.1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมงานอาชีพที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจกับชุมชน วามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จัดการเรียนแบบทวิศึกษา กิจกรรม
โรงเรียนทํามาหากิน สงผลใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน เพื่อลดคาใชจายของครอบครัว
3.1.2.5 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขันในระดับตาง ๆ
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
3.1.2.6 สรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาสถานศึกษาใหมีความหลากหลายทั้งดานวิชาการ และดานอาชีพ การสอน 2 ภาษา ไดแก
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
3.1.3 ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
3.1.3.1 มีการจัดทําแผนนิเทศภายใน กําหนดเรื่องที่นิเทศ กําหนดปฏิทินการนิเทศ
แตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศ นิเทศโดยประชุมกลุม มีการกําหนดวันที่ชัดเจน 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
หนาที่ใหรับผิดชอบ 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
จากการสนทนากลุ มและการสัมภาษณครู พบขอมูล เกี่ย วกับ วิธีการสงเสริมใหการ
ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 3 ดาน ดังนี้
3.2.1 การสอนใหนักเรียนเปนคนดี ครูใหความเห็นวา
3.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยปลูกฝงคานิยม 12 ประการ สงเสริมการประหยัด
อดออม มีธนาคารโรงเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นิมนตพระมาสอนที่โรงเรียน และพานักเรียน
ไปทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่วัด
3.2.1.2 ศึกษาเด็กรายกรณี เพื่อทราบสาเหตุของพฤติกรรมเชิงลบ และหาทางแกไข
ไดตรงกับปญหาของเด็ก
3.2.1.3 ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนดี โดยครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักเรียน 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 นักเรียนรูจักหนาที่ของตนเอง โดยเนน
ใหนักเรียนทําจนเปนนิสัย
3.2.1.5 ชมเชยคนที่ทําดีเพื่อเปนแบบอยาง เนนเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง สอนให
นักเรียนไมเห็นแกตัว มีน้ําใจกับเพื่อนในหองและทุกคนในโรงเรียน สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไป
ในการเรียนการสอนทุกครั้ง จัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางานทุกขั้นตอน และรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนทุกคน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ใหเด็กรูจักการขอบคุณ ขอโทษ ไมทะเลาะวิวาท
3.2.1.6 มีการใชวิทยากรในทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มาชวยในการสอน
คุณธรรม จริยธรรม และการฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการสรางคนดี
3.2.2 การสอนใหนักเรียนเปนคนเกง
3.2.2.1 จัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนเกง โดยจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ
สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมแขงขันในระดับตาง ๆ สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน จัดคายวิชาการ
สอนใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพสุจริตไดตามความสนใจของนักเรียน สอนและสงเสริมใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ ฝกใหนักเรียนไดมีการถอดบทเรียนที่ไดเรียนรูมาจนสามารถ
ถอดบทเรียนไดเอง
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3.2.2.2 ครูจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ เชน สื่อดาน ICT สื่อการสอน DLIT แหลงเรียนรู
เชน หองสมุด สถานประกอบการ เพื่อชวยใหนักเรียน ไดคนหาองคความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติจริง และ
สรางชิ้นงานอยางเหมาะสม
3.2.2.3 จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอาชีพ โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชและสอนการตลาดใหกับนักเรียน
3.2.2.4 ครูจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม มีการใชสื่อ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2.5 สรางอาชีพใหมในโรงเรียน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีภูมิปญญาทองถิ่น
ชวยสอนเรื่องงานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เชน การทอผา มีการเขียนแผน เขียนคูมือ
การทอผา การสานตะกราดวยเถาวัลยสงขายเปน OSOP และ OTOP ของชุมชน การตอยอดงานพวงหรีด
เปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน"
3.2.2.6 มีหองสมุดที่ดีใหนักเรียนใชเปนแหลงเรียนรู
3.2.2.7 จัดการเรียนการสอนควบคูไปกับกิจกรรมตาง ๆ เชน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน การสกรีนเสื้อ การปลูกผักสวนครัว
การปลูกผักไรดิน การปลูกมะนาวในทอซีเมนต และใหนักเรียนแบงกลุมทํางานตามความสนใจ
3.2.2.8 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกลุมนักเรียนตามความสามารถ เนนให
นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มอบหมายภาระงานของนักเรียนแตละคน
ตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคลเนนใหนักเรียนวางแผนการทํางานดวยตนเอง เนนการเอา
ความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ
3.2.2.9 ฝกใหนักเรียนรูจักคิดตนทุนกําไรขาดทุน โดยการจัดตลาดนัดแมคานอย
นักเรียนทุกชั้นมีสวนรวม
3.2.3 การสอนใหนักเรียนเปนคนมีความสุข
ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนคนมีความสุข เพื่อใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยาง
พอเพียงตามอัตภาพ และนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดย
3.2.3.1 ครู ดูแลเอาใจใสชวยเหลือ รัก เมตตาศิษย จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม
ภาคภูมิใจในตนเอง ยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี
3.2.3.2 มีการคัดกรองนักเรียน ใหไดเขากลุมการเรียนรูสอดคลองกับความถนัด
3.2.3.3 มีการเสริมแรงและใหรางวัลแกนักเรียน เชน รางวัลการอานดีเดน ชมเชย
แกนักเรียน ที่ทําความดี
3.2.3.4 จัดกิจกรรมใหหลากหลาย จัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติใหมากขึ้น
3.2.3.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะ และกีฬา
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3.2.3.6 สรางบรรยากาศในหองเรียนโดยการนําผลงานของนักเรียนโชวในทุกกิจกรรม
นักเรียนจะติดตามดวยความตื่นเตน วาวันนี้มีผลงานของตนเองขึ้นบอรดหรือไม ทําใหนักเรียนมีความ
ตั้ ง ใจในการทํ า ชิ้ น งานของตนเองมากขึ้ น เพื่ อ จะได มี ผ ลงานของตนเองในบอร ด นิ ท รรศการบ า ง
นอกจากนี้ยังจะเปนผลงานที่ใหรุนนองดูเปนตัวอยางไดอีกดวย
3.3 วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศก
จากการสนทนากลุมศึกษานิเทศก พบขอมูลเกี่ยวกับวิธีการนิเทศสงเสริมใหการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ดังนี้
3.3.1 การนิเทศเปนคณะ ซึ่งทําไดในหลายลักษณะ ไดแก
3.3.1.1 สรางคณะนิเทศ โดยมีผูบริหารระดับเขตพื้นที่ไปรวมนิเทศดวย เปนการนิเทศ
เชิงบริหาร ซึ่งอาจใชการนิเทศแบบสามกก (ผูบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก, ผูบริหาร
สถานศึกษา) หรือใช Roving Team (ศึกษานิเทศก, รอง ผอ.เขต, ก.ต.ป.น.) หรือการนิเทศแบบมีสวนรวมอื่น
ทั้งนี้โดยใหมีการนิเทศบูรณาการกับเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และควรมีการสราง
ความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.3.1.2 สรางเครือขายการนิเทศ โดยเชิญศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่ ที่ไมไดรับผิดชอบ
โรงเรียนดีประจําตําบลมารวมนิเทศ เชิญบุคลากรภายนอกหรือครูที่เกษียณอายุราชการรวมเปนทีมนิเทศ
3.3.1.3 สรางภาคีเครือขายระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับองคกรภายนอก เชน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง เพื่อชวยตอยอดหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ
ชวยใหผลผลิตมีความสมบูรณ เกิดมูลคาเพิ่ม หรือสรางความรูเรื่องการจําหนาย และแสวงหาผูอุปถัมภ
จากหนวยงานภายนอกมาสนับสนุน
3.3.1.4 มีการจัดตั้งชมรมครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาชวยพัฒนาโรงเรียน
3.3.2 การใชรูปแบบหรือเทคนิคนิเทศที่แตกตางกัน กระตุนใหโรงเรียนหาจุดเดนของ
ตนเอง (สแกนโดยโรงเรียนเอง) โดยใชคูมือโรงเรียนดีประจําตําบลเปนฐาน ไดแก
3.3.2.1 นิเทศแบบพาคิดพาทํา นิเทศแบบกัลยาณมิตรพูดคุยใหกําลังใจ นิเทศแบบ
สอนงาน (Coaching) นิเทศโดยใชระบบพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษาหารือ (Mentoring) นิเทศแบบเขาถึง
การรวมคิด รวมพัฒนา เติมเต็มจุดออน Benchmarking ในจุดแข็ง
3.3.2.2 แบงสายนิเทศหมุนเวียน เพื่อเสริมสรางใหกําลังใจตามบริบทของโรงเรียน
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 นําผลงานสื่อนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใชกระบวนการแลกเปลี่ยน AAR หรือ Focus Group หลังจากปฏิบัติการนิเทศเปนที่เรียบรอย
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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 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางความภูมิใจรวมกัน
สรางขวัญกําลังใจ ใหรางวัล ไดแก การพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบแหงอื่นที่ประสบผลสําเร็จ จัดกิจกรรม
ตามไปดู ไปใหกําลังใจ (เชียร) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน จัดนิทรรศการ เปดเวทีใหแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดตลาดนัดวิชาการงานอาชีพ เปดบานโรงเรียนดีประจําตําบล เผยแพรผลงาน และจัดประกวดผลงาน
การปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และเชิญองคกรหรือบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม
3.4 วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชน
จากการสั มภาษณผู แทนชุมชน พบขอมูล เกี่ยวกับวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ดังนี้
3.4.1 ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ประสบผลสําเร็จ ไดแก มีการสนับสนุนงบประมาณสวนตัว และระดมทุนซื้ออุปกรณการศึกษาใหกับ
นักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพื่อดูแลชวยเหลือโรงเรียน รวมพิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนแบบโปรงใส ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในชุมชนใหความรวมมือใน
เรื่องอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน เปนเครือขายดูแลความประพฤตินักเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ
ของทางโรงเรียน เชน งานขึ้นปใหม กีฬาสี งานประกวดที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น การปจฉิมนิเทศนักเรียน
และรวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน
3.4.2 ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานที่ สรางอาคารเรียน
รวมถึงงานกอสรางที่ไมใชงบประมาณของทางราชการ
3.4.3 ผูรูเปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ชวยสอนงานอาชีพ เชน การทําขนม ดอกไมแหง
ทําไมกวาดดอกหญา การทําน้ํายาลางจาน การเลนดนตรีไทย เปนตน
3.5 ความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมของนักเรียน
จากการสั มภาษณ นั กเรีย น ซึ่งเปน ผลผลิต ของโรงเรีย น พบขอมูล ความคิดเห็น และ
วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 5 ประเด็น ดังนี้
3.5.1 ความภูมิใจในโรงเรียนของตนเองในฐานะที่เปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล
ประเด็นที่นักเรีย นภูมิใจมากที่สุดไดแกบุคลากรของโรงเรียน คือ ครูดี เกง ใสใจ
ในการสอน อบอุนเปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารโรงเรียน เสียสละและทุมเทเวลา
ในการทํางาน รองลงมาเปนความภูมิใจเกี่ยวกับโรงเรียนมีคุณภาพ โดยใหเหตุผลวา โรงเรียนจัดใหมี
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ สภานักเรียน ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เชน การแสดงกลองสะบัดชัย รวมทั้งภูมิใจที่โรงเรียน สะอาด
รมรื่น มีสระวายน้ํา ชุมชนใหความรวมมือ เดินทางสะดวก เรียนรูอยางสนุกสนาน และมีความสุข

197
3.5.2 ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานตาง ๆ และวิธีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
นักเรียนตองการใหโรงเรียนพัฒนาดานสภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยี ดานกีฬา
โภชนาการ สงเสริมงานอาชีพ และพัฒนาหองสมุด โดยใหเหตุผลวาตองการใหโรงเรียนสะอาด สวยงาม
และมีชื่อเสียง นักเรียนจะไดมีสุขภาพอนามัยดี ไดเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถพัฒนางานอาชีพ
ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีวิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาโรงเรียนคือชวยรักษาความสะอาด
ดานสภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจเรียนเพื่อใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง
จะเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารโรงเรียนและครูเรื่องการประชาสัมพันธโรงเรียน รวมประชาสัมพันธ
โรงเรียน หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก
3.5.3 ประสบการณในการรวมกิจกรรม หรือการเรียนรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
กิจกรรมสวนใหญที่นักเรียนไดรวมปฏิบัติหรือเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ มากที่สุด ไดแก
งานเกษตรกรรมดานการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว รองลงมาคือ การประดิษฐของใช งานฝมือ
และการนวดแผนไทย การประกอบอาหารและการแปรรูปอาหาร นอกจากนั้นยังไดรวมกิจกรรมที่สงเสริม
อาชีพดานศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดง
จากการที่นักเรียนไดเรียนหรือรวมกิจกรรมแลวนักเรียนไดความรูและมีประสบการณ
มากที่สุดในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน การประหยัดและการออม และการทําบัญชี รองลงมาคือ
เรียนรูการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงมีทักษะอาชีพ โดยนักเรียน
สามารถนําความรูหรือประสบการณไปใชประโยชนมากที่สุดในการหารายไดระหวางเรียน ใชวางแผน
ประกอบอาชีพในอนาคต และนําความรูไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน
3.5.4 ความตองการในการพัฒนาตนเอง และการแกปญหาถาไมประสบความสําเร็จ
นักเรียนตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานกีฬา และ
ทักษะงานอาชีพเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังตองการพัฒนาตนเองในดานศิลปะ (ไดแก ดนตรีสากล ดนตรีไทย
นาฏศิลป ลิเก กลองสะบัดชัย ฟอนรํา) และการเห็นคุณคาตนเอง โดยใหเหตุผลวา เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสงเสริมการมีรายไดใหเพิ่มมากขึ้น และเพื่อสามารถใชชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุข
อนึ่ง ในการพัฒนาตนเองของนักเรียนนั้น หากนักเรียนทําไมสําเร็จ นักเรียนจะใชวิธี
แกปญหาโดยการคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มากที่สุด รองลงมาคือตั้งใจเรียน ปรึกษาครู สอบถาม
ผูรู และฝกฝนทักษะเพื่อใหเกิดความชํานาญ
3.5.5 อาชีพในอนาคตของนักเรียน
จากการสัมภาษณ พบวาในอนาคตนักเรียนตองการประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด
รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพที่สุจริต มีเกียรติ และมั่นคง
เปนอาชีพที่ชวยเหลือคนอื่น แบงปนความรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนการไดเพิ่มประสบการณ ซึ่งนักเรียน
คิดวาวิธีการที่จะทําใหประสบความสําเร็จ คือตองขยันเรียน ตั้งใจเรียน การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ
การศึกษาบุคคลตนแบบ และการปรึกษาคุณครู
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล นําเสนอ
ขอมูลเปน 4 ตอนยอย ตามประเด็นคําถามแตละดาน ไดแก
4.1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบล (ขอมูลจากสอบถามระบบออนไลน)
4.2 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอกระบวนการ
นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
4.3 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี
ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ขอมูลรายละเอียดของแตละตอนยอย ปรากฏดังตอไปนี้
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ตอนที่ 4.1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
จากการเก็บขอมูลระบบออนไลน
ตาราง 4.9 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานดานปจจัย (n = 19,092)
ขอ
1

2

3

4
5

รายการ
ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ศรัทธา
เปนแบบอยางที่ดี บริหารแบบมีสวนรวม
ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง
ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี
และเปนกัลยาณมิตร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคกรเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความ
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
�
SD
X
X
หมาย
4.69 0.50 มากที่สุด 4.54

ระดับความพึงพอใจ
ครู
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
SD
X
หมาย
หมาย
0.62 มากที่สุด 4.57 0.61 มากที่สุด

4.57

0.61

4.67

0.51 มากที่สุด 4.62

0.52

0.54 มากที่สุด

4.62

0.54 มากที่สุด

4.47

0.61

มาก

4.36

0.64

มาก

4.37

0.65

มาก

4.37

0.65

มาก

4.49

0.57

มาก

4.37

0.60

มาก

4.39

0.60

มาก

4.39

0.60

มาก

4.53

0.55

มากที่สุด 4.41

0.60

มาก

4.43

0.60

มาก

4.43

0.60

มาก

มากที่สุด 4.62

รวม
�
X

SD

ความ
หมาย
มากที่สุด
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ตาราง 4.9 (ตอ)
ขอ
6

7

8
9

รายการ
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน
สามารถใชไดอยางคุมคาและเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ
วัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียน
มีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม
กับผูเรียน
แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด
ปลอดภัยพรอมใชงาน
รวม

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
4.53 0.57 มากที่สุด

4.40

ระดับความพึงพอใจ
ครู
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
SD
X
หมาย
หมาย
0.63
มาก 4.41 0.63
มาก

4.07

0.76

มาก

4.08

0.75

มาก

4.06

0.75

มาก

4.06

0.75

มาก

4.20

0.66

มาก

4.17

0.67

มาก

4.17

0.67

มาก

4.17 0.67

มาก

4.31

0.72

มาก

4.29

0.72

มาก

4.29

0.72

มาก

4.29

0.72

มาก

4.44

0.42

มาก

4.36

0.46

มาก

4.13

0.53

มาก

4.37

0.46

มาก

�
X

รวม
�
X

4.41

0.63

ความ
หมาย
มาก

SD

จากตาราง 4.9 ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐาน
ดานปจจัย โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยทากับ 4.37
เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดมี 2 รายการ ไดแก รายการที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น
ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง และรายการที่ 2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รัก
เมตตาตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และ 4.62 ตามลําดับ สวนรายการอื่น ๆ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.06 - 4.43
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ตาราง 4.10 ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานดานกระบวนการ (n = 19,092)
ขอ

รายการ

10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูก ารปฏิบัตไิ ด
อยางเปนระบบ
11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสม
12 โรงเรียนจัดการศึกษาที่สอดคลอง ครอบคลุม
กับนักเรียนทุกกลุม อยางเทาเทียมกัน
13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน
งานอาชีพที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
15 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลายอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
4.42 0.59
มาก

4.31

ระดับความพึงพอใจ
ครู
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
SD
X
หมาย
หมาย
0.62
มาก
4.32 0.62
มาก

4.22

0.62

มาก

4.17

0.65

มาก

4.17

0.64

มาก

4.17

0.64

มาก

4.46

0.58

มาก

4.36

0.61

มาก

4.37

0.62

มาก

4.37

0.62

มาก

4.20

0.68

มาก

4.15

0.70

มาก

4.15

0.70

มาก

4.15

0.70

มาก

4.40

0.60

มาก

4.34

0.60

มาก

4.34

0.60

มาก

4.34

0.60

มาก

4.21

0.62

มาก

4.21

0.63

มาก

4.20

0.63

มาก

4.20

0.63

มาก

4.26

0.61

มาก

4.26

0.62

มาก

4.25

0.62

มาก

4.25

0.62

มาก

�
X

รวม
�
X

4.32

0.62

ความ
หมาย
มาก

SD
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ตาราง 4.10 (ตอ)
ขอ

รายการ

17 ครูใชกระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู
18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
3.88 0.76
มาก

3.94

ระดับความพึงพอใจ
ครู
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
SD
X
หมาย
หมาย
0.74
มาก
3.91 0.76
มาก

4.22

0.66

มาก

4.17

0.68

มาก

4.16

0.68

มาก

4.16

0.68

มาก

4.47

0.59

มาก

4.42

0.61

มาก

4.42

0.61

มาก

4.42

0.61

มาก

4.27

0.47

มาก

4.23

0.49

มาก

3.91

0.58

มาก

4.23

0.50

มาก

�
X

รวม
�
X

3.91

0.76

ความ
หมาย
มาก

SD

จากตาราง 4.10 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.91 - 4.42 รายการที่ มีค าเฉลี่ย
สูงสุด คื อ รายการที่ 19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมาไดแก รายการที่
12 โรงเรียนจัดการศึกษาที่สอดคลอง ครอบคลุมกับนักเรียนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน รายการที่ 14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา และรายการที่ 10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37, 4.34 และ 4.32 ตามลําดับ
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ตาราง 4.11 ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานดานผลผลิต (n = 19,092)
ขอ

รายการ

20 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชน
และหนวยงานอื่น ๆ
21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
22 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
23 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
24 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพติด
26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิด
รายไดระหวางเรียน
27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเหมาะสมกับระดับชั้น
28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับระดับชั้น
29 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/ O-NET)
สูงขึ้นจากปที่ผานมา

ครู

ระดับความพึงพอใจ
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
X
หมาย
หมาย
มาก
4.39 0.62
มาก

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
4.44 0.60
มาก

�
X

4.39

0.62

4.21

0.74

มาก

4.14

0.75

มาก

4.15

0.75

4.36
3.77
4.43

0.68
1.09
0.59

มาก
มาก
มาก

4.32
3.79
4.39

0.70
1.07
0.61

มาก
มาก
มาก

4.32
3.77
4.39

4.67
3.92

0.57 มากที่สุด 4.58
0.76
มาก
3.92

3.41

รวม
�
X

4.39

0.62

ความ
หมาย
มาก

มาก

4.15

0.75

มาก

0.69
1.07
0.61

มาก
มาก
มาก

4.32
3.80
4.39

0.69
1.07
0.61

มาก
มาก
มาก

0.62 มากที่สุด 4.60
0.78
มาก
3.91

0.62
0.78

มากที่สุด
มาก

4.59
3.91

0.62
0.78

มากที่สุด
มาก

0.81 ปานกลาง 3.44

0.84 ปานกลาง 3.42

0.84 ปานกลาง 3.42

0.84

ปานกลาง

4.04

0.70

มาก

4.02

0.73

มาก

4.01

0.72

มาก

4.01

0.72

มาก

3.67

0.96

มาก

3.65

0.96

มาก

3.65

0.95

มาก

3.65

0.95

มาก

SD

SD
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ตาราง 4.11 (ตอ)
ขอ

รายการ

30 นักเรียนมีสุขภาวะทางดานรางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
31 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา
ศิลปะตามความสนใจและความถนัด
32 นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
รวม

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
4.40 0.59
มาก

ครู
�
X

4.36

SD
0.60

ระดับความพึงพอใจ
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
X
หมาย
หมาย
มาก
4.36 0.60
มาก

รวม
4.36

0.60

ความ
หมาย
มาก

�
X

SD

4.53

0.59 มากที่สุด 4.51

0.61 มากที่สุด 4.50

0.61 มากที่สุด 4.50

0.61

มากที่สุด

4.59
4.19

0.54 มากที่สุด 4.54
0.45
มาก
4.16

0.57 มากที่สุด 4.55
0.47
มาก
3.98

0.57 มากที่สุด 4.55
0.52
มาก
4.16

0.57
0.47

มากที่สุด
มาก

จากตาราง 4.11 ระดับความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐาน
ดานผลผลิต โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16
เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3 รายการ ไดแก รายการที่ 25 นักเรียนปลอดจากอบายมุขและ
สารเสพติด รายการที่ 32 นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และรายการที่ 31 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะตามความสนใจและความถนัด
มีคาเฉลี่ยทากับ 4.59, 4.55, และ 4.50 ตามลําดับ รองลงมาเปนรายการที่มีระดับความพึงพอใจอยูระดับมากทุกรายการ มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.65 - 4.39 ยกเวน
รายการที่ 27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเหมาะสมกับระดับชั้น มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42
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ตาราง 4.12 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
จําแนกตามองคประกอบของมาตรฐาน โดยภาพรวม (n = 19,092)
องคประกอบของมาตรฐาน
ดานปจจัย
ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต
รวม

ผูบริหารสถานศึกษา
ความ
�
SD
X
หมาย
4.44 0.42
มาก
4.27 0.47
มาก
4.19 0.45
มาก
4.28 0.41
มาก

ครู
�
X

4.36
4.23
4.16
4.24

SD
0.46
0.49
0.47
0.44

ระดับความพึงพอใจ
ศึกษานิเทศก
ความ
ความ
�
SD
X
หมาย
หมาย
มาก
4.13 0.53
มาก
มาก
3.91 0.58
มาก
มาก
3.98 0.52
มาก
มาก
4.00 0.51
มาก

รวม
�
X

4.37
4.23
4.16
4.24

SD
0.46
0.50
0.47
0.44

ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.12 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล โดย
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา ทุกมาตรฐานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐาน
ดานปจจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมาไดแก มาตรฐานดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมาตรฐานดานผลผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.16 และเมื่อพิจารณาตามกลุมบุคลากรพบวา กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือกลุมผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาไดแก กลุมครู
และกลุมศึกษานิเทศก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และ 4.00 ตามลําดับ
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ตอนที่ 4.2 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอ
กระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตาราง 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา
ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (n = 306)
ขอ

รายการ

ดานกระบวนการนิเทศ
1 การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติได
2 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน
3 รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียน
มีความเหมาะสม
4 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
5 การสรุปและการรายงานผลการนิเทศ มีการดําเนินการ
เปนประจําตามวาระของงาน
6 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานความกาวหนา
ของโรงเรียนตอสาธารณชน มีการปฏิบัติสม่ําเสมอ
รวม
ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ
7 วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอม
เพื่อขอรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนดีประจําตําบล
8 การสรางความโปรงใสในการประเมินและรับรอง
โรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
9 วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน
รวม

𝐗

ระดับความพึงพอใจ
SD
ความหมาย

4.30
4.25

.72
.74

มาก
มาก

4.26

.74

มาก

4.25

.67

มาก

4.22

.70

มาก

4.24

.74

มาก

4.25

.70

มาก

4.24

.71

มาก

4.16

.73

มาก

4.18

.73

มาก

4.19

.71

มาก
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ตาราง 4.13 (ตอ)
ขอ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
𝐗

SD

ความหมาย

4.07

.84

มาก

4.32

.83

มาก

รวม 4.19
.81
ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน
12 การกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน
4.26
.79
ใหมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาค
13 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงาน เชนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 4.16
.79
การประกวดแขงขันของแตละเขตพื้นที่การศึกษา
14 การจัดกิจกรรมใหบุคลากรของโรงเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี
4.25
.78
ประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด
15 ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และ VTR
.82
เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียน 4.09
มีประโยชนคุมคา
รวม 4.19
.77
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ
16 โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางที่ดีในการ
4.17
.68
จัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ
17 ทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวม
4.24
.65
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
18 ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริมงานอาชีพ
4.21
.67
เพื่อพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน

มาก

ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
10 การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริม
งานอาชีพ เพื่อการหารายไดระหวางเรียน
11 การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบล
สรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
ที่มีความเหมาะสมและเปนประโยชน

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 4.13 (ตอ)
ขอ

ระดับความพึงพอใจ

รายการ

19 โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับมาตรฐานของการเปนโรงเรียนตนแบบ
20 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
รวม
รวมทั้งสิ้น

SD

ความหมาย

4.18

.67

มาก

4.19

.68

มาก

4.20
4.21

.66
.71

มาก
มาก

𝐗

จากตาราง 4.13 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอ
กระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวม
พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานกระบวนการนิเทศ คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมาไดแก ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 สวนดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพ
ในโรงเรียน และดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน
มีคาเฉลี่ย 4.19 เทากัน
เมื่อพิจารณาแตละรายการแลว พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การออกแบบการ
นิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบลสรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”ที่มีความเหมาะสมและ
เปนประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาไดแก การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได คาเฉลี่ย 4.30 สวนรูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียนมีความเหมาะสม และการ
กําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานใหมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26
เทากัน
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ตอนที่ 4.3 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตาราง 4.14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูแทนชุมชนที่มีตอการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
(n= 40)
ขอ

รายการ

กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1 โรงเรียนนําผลที่ไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาการศึกษา
จนเกิดความกาวหนา
2 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ
3 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4 โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง
และชุมชน เพื่อการพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
5 ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือ
ดูแลนักเรียน
รวม
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
6 บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ
7 แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป
มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
8 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูเพียงพอ
และมีคุณภาพ
10 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน
รวม
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ
11 กระบวนการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
12 โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชน
13 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจ
𝐗
SD
ความหมาย

4.55

.50

มาก

4.20

.79

มาก

4.30

.75

มาก

4.45

.59

มาก

4.52

.59 มากที่สุด

4.40

.61

มาก

4.42

.67

มาก

4.17

.81

มาก

4.15

.80

มาก

4.10

.84

มาก

4.12
4.19

.79
.75

มาก
มาก

4.42
4.25
4.60

.67
มาก
.77
มาก
.49 มากที่สุด

210

ตาราง 4.14 (ตอ)
ขอ

รายการ

14 กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
15 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
มีประสิทธิภาพ
รวม
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน ดานผลผลิต
16 โรงเรียนมีการพัฒนาที่กาวหนาจนเปนโรงเรียนคุณภาพ
17 โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพที่นําไปสู
การเปนโรงเรียนทํามาหากิน
18 นักเรียนเปนคนดี
19 นักเรียนเปนคนเกง
20 นักเรียนเปนคนมีความสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระดับความพึงพอใจ
X

SD

ความหมาย

4.12

.79

มาก

4.32

.69

มาก

4.34

.64

มาก

4.35

.69

มาก

4.65

.48 มากที่สุด

4.42
4.00
4.35
4.35
4.32

.67
.84
.66
.63
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.14 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวมพบวา ผูปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาไดแก ดานความสําเร็จของ
โรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน
ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รายการ
ที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือ โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพที่นําไปสูการเปน
โรงเรียนทํามาหากิน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ และผูปกครองและชุมชน
มีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65, 4.60 และ 4.52 ตามลําดับ
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ตอนที่ 4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตาราง 4.15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบล (N = 100 )
ขอ

รายการ

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติการสอน
3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว
4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน
5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการกับผูเรียน
6 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น
และปลอดภัย
รวม
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม
8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน
ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน
9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเนนงานอาชีพที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน
10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม
11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน
และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
X
SD
ความหมาย

4.26

.67

มาก

4.36

.70

มาก

4.41

.58

มาก

4.01

.85

มาก

4.31

.72

มาก

4.42

.65

มาก

4.29

.66

มาก

4.10

.88

มาก

3.91

.91

มาก

4.00

1.01

มาก

4.22

.79

มาก

3.97

.91

มาก
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ตาราง 4.15 (ตอ)
ขอ

ระดับความพึงพอใจ
X
SD
ความหมาย

รายการ

12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ
รวม
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
13 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชน
และหนวยงานอื่น
14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน
และประหยัดอดออม
16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข
17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขัน
ทักษะวิชาการระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
ตามความสนใจและความถนัด
19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได
ระหวางเรียน
20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน
และมีความสุขกับการเรียน
รวม
รวมทั้งสิ้น

4.32

.70

มาก

4.08

.83

มาก

3.94

.72

มาก

4.48

.52

มาก

4.20

.73

มาก

3.91

.93

มาก

3.58

.93

มาก

4.21

.75

มาก

3.99

1.01

มาก

4.39

.68

มาก

4.08
4.14

.73
.74

มาก
มาก

จากตาราง 4.15 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัด โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมาไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ดานผลผลิต และการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เทากัน
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เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.48 รองลงมาไดแก โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น และปลอดภัย คาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และโรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อยางมี
ประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.32
ขอเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจ
ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งในระบบออนไลนและชุดเอกสาร มีขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกตามระดับหนวยงาน
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล
1.1 ควรดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง 15 ตัวชีว้ ดั (5 + 5 + 5)
ใหครบทุกตัวชี้วัด
1.2 ควรสรางอัตลักษณใหโดดเดน ใหเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับ
โรงเรียนปกติ และรักษามาตรฐานการทํางานของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง
1.3 ควรวางแผนกลยุทธพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และใชแผนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน โดยสรางเครือขายในการพัฒนา เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้น
1.4 ควรมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรม
อยางสม่ําเสมอ
1.5 ควรสรางแหลงเรียนรูใหเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน และควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกดาน เพื่อใหนักเรียนเปนคนที่สมบูรณแบบ
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 และการสอนที่เปน
Active Learning รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
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1.9 ควรมีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานวิชาการ
มีผลการทดสอบระดับชาติดานคุณธรรมจริยธรรม และนักเรียนอานหนังสือออกใหครบ 100 %
1.10 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการอบรมจริยธรรม และ
ใหเวลากับนักเรียนมากขึ้น รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดไปแขงขันในระดับตางๆ ใหมากขึ้น
1.11 ควรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
1.12 โรงเรียนควรนําขอมูลผลการประเมินมาวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยางตอเนื่อง และควรมีกระบวนการติดตามตรวจสอบนักเรียนหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป
2. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ควรมีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน และครูใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาตาม
เปาหมาย มาตรฐาน และตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
2.2 ควรนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางเต็มเวลา และผลักดันให
เกิดกระบวนการนิเทศภายในอยางจริงจัง เพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืนดวยตนเองทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต
2.3 ควรจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรใหครบวิชาเอก และบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถดานการสอนทักษะอาชีพใหโรงเรียนดีประจําตําบล
2.4 ควรมีการพัฒนาดานกระบวนการวิจัยและการวัดประเมินผลใหกับครู เพื่อใชพัฒนา
การเรียนการสอน
2.5 ควรสรางเครือขายการนิเทศกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
2.6 ควรใหคําแนะนําโรงเรียนในการจัดทํา Best Practices ใหถูกตองชัดเจน เรงรัดพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีประจําตําบล และ
พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู สู ร ายได ให นั ก เรี ย นมองเห็ น อาชี พ อนาคตของตนเอง ให มี ก ารต อ ยอด
ผลิตภัณฑใหเปน Brand ของโรงเรียน
2.7 ควรมีการบูรณาการมาตรฐานตัวชี้วัดทุกโครงการใหเปนตัวชี้วัดเดียวกัน สรางความรู
ตระหนัก สรางนวัตกรรม การบริหารแบบมีสวนรวม
2.8 ควรมีการนําโรงเรียนที่พัฒนาสําเร็จมาเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ
Best Practices ของโรงเรียนดีประจําตําบล เปนประจําทุกป
2.9 ควรมีการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบลทุกป
2.10 ควรสนับสนุนดานงบประมาณ เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสเพื่อ
ตอยอดดานอาชีพ
2.11 ควรประชาสัมพันธผลิตภัณฑงานอาชีพในแหลงที่มีผูเขาชมจํานวนมาก เชน จัดทํา
Blog KM หรือประชาสัมพันธผานรายการโทรทัศน มีการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีตอเนื่อง และใหทุก
โรงเรียนไดแสดงผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ รวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ
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3. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ควรมีการดําเนินการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน และมีแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลและวิธีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ควรหลอมรวมหรือบูรณาการโครงการตาง ๆ ที่คลายคลึงกันเขาไวเปนโครงการเดียวกัน
เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต โรงเรียนเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ เปนตน
3.3 ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทของโรงเรียนอยางตอเนื่องยั่งยืน เชน งบประมาณในการบํารุงรักษา ซอมแซม
อาคาร สิ่งปลูกสราง โดยจัดสรรแบบกอนรวมไมกระจัดกระจาย เปนตน
3.4 ควรจัดสรรอุปกรณ ครุภัณฑ สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และควรมีชางบํารุง ดูแลวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑที่โรงเรียนไดรับ และควรสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบ
สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกโรงเรียน
3.5 ควรมีการประสานแหลงประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อรองรับนักเรียนที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีทักษะอาชีพและผลงานดีเดนเขาทํางาน
3.6 ควรพัฒนาบุคลากรไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรอื่น ๆ ของโรงเรียนดีประจําตําบล
หรือสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีความตระหนัก มีภาวะผูนํา มีความรู ความเขาใจ เปาหมาย
และกลยุทธ วิธีการพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด
3.7 ควรจัดทําเกณฑตัวชี้วัดดานวิชาการ (ผลสอบ NT, O-NET) ดานอาชีพที่สอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนดีประจําตําบล และมีนิยามศัพทเฉพาะของคําวา“เด็กเกง” ในโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลใหชัดเจนตามระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และวัดความสามารถของนักเรียน ใหครบทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ
3.8 ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ Best Practices ของโรงเรียนดีประจํา
ตําบลในแตละภูมิภาคเปนประจําทุกป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยและพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยใช 8S’s Supervisory Model ซึ่งเปนรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและการบริหารจัดการ
โครงการโรงเรียนดีประตําตําบล ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางานโดยใช
“8S’s Supervisory Model”
2. ศึกษาปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
3. ศึกษาวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
4. ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลที่เกิดจากการพัฒนางาน โดยใช “8S’s Supervisory Model”
ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล และวิธีการสงเสริมให
การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ รวมทั้งความพึงพอใจในการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม และขอเสนอแนะโดยภาพรวม สรุปไดดังนี้
1. สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เกิดจากการพัฒนางานโดยใช
“8S’s Supervisory Model”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล จากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) สรุปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ไดดังนี้
1.1 สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานปจจัย
ผลจากการสนทนากลุมของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก และผลการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน เมื่อประมวลตามตัวชี้วัดแลวพบวา ผูใหขอมูลทั้งสองกลุม
มีความคิดเห็นตรงกันวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดของโรงเรียนดีประจําตําบลดานปจจัย
คือ ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสมพรอมใชงาน
เหตุผลที่ผูเขารวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตรงกันคือ ผูบริหารเปน
ผูมีความมุงมั่น ศรัทธา ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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มีภาวะผูนํา คือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลานํา ทําจริง มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และนําความรูมาขยายผลใหกับบุคลากรในโรงเรียน ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางมี
เปาหมายและมีแผนในการทํางานที่ชัดเจน สรางความตระหนักและกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดแสดง
ศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ สรางแนวรวม เครือขาย ทั้งชุมชนและกรรมการสถานศึกษาและกระจาย
อํานาจใหแตละฝายในการทํางาน
ครูเปนผูมีความมุงมั่นศรัทธา รับผิดชอบ รักและเมตตาตอลูกศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตน
เปนแบบอยางในการทําความดี มีทักษะในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน วางแผนการปฏิบัติงาน
รวมกัน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงาน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการขยายผลสูเพื่อนครูเพื่อการพัฒนางาน และปฏิบัติตน
ตอเพื่อนรวมงาน ผูปกครองนักเรียนและชุมชนอยางเปนกัลยาณมิตร
องคคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน พระ ครูภูมิปญญาทองถิ่นมีความ
เสียสละ สนับสนุน และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรวมมือในรูปแบบ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ในการจัดหางบประมาณ เพื่อสรางอาคาร
สถานที่แหลงเรียนรู ชวยจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น บริจาคอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรู เขารวม
กิจกรรมกับโรงเรียน รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมคิด รวมวางแผน เปนวิทยากร
ใหความรู และใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนมีความพรอมสําหรับใชเรียน ใชปฏิบัติกิจกรรมและเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาใหนาอยู นาเรียน ปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน
ใหสะอาด รมรื่นและปลอดภัย โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
1.2 สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานกระบวนการ
ผู ร ว มสนทนากลุ ม และผู ใ ห สั ม ภาษณ มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว า ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น สภาพ
ความสําเร็จมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เหตุผลของตัวชี้วัดที่ 1 คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใชแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน ทีมงานมีการบริหารและดําเนินงาน
ตามแผน มีการมอบหมายงานและภารกิจใหผูที่เกี่ยวของ นําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประเมินผลและสรุป
รายงาน มีการนําผลการประเมินไปใช และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ผูบริหารใชรูปแบบการบริหารที่หลากหลาย ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม มีการกระตุนการทํางานของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการสรางขวัญกําลังใจอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ มีเครือขายการทํางานกับชุมชน กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมรับรู วางแผนและปฏิบัติงาน
ตามแผนของโรงเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจําตําบล รวมทั้งมีการสงเสริมงานดานอาชีพในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนครอบคลุมทุกกลุมบุคคล และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกกลุมไดรับการฝกทักษะอาชีพ ฝกทักษะ
ชีวิต และใหปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.3 สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานดานผลผลิต
ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตางกันบางสวน กลาวคือ ผูรวม
สนทนากลุม มีความคิดเห็นวาตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามา
หากิน สวนผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวาตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1
โรงเรียนคุณภาพ
เหตุผลของตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน คือ โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนางานอาชีพ
มีรายไดระหวางเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีในโรงเรียน มีการ
พัฒนากิจกรรมงานอาชีพแบบครบวงจร ผานกระบวนการสหกรณ และมีรูปแบบการรวมกลุมบริษัท
เปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพของชุมชน โรงเรียนมีการสงเสริม พัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพื้นฐาน
อาชีพในทองถิ่น มีและใชสถานที่ฝกอาชีพในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
งานดานอาชีพ มีการดําเนินการพัฒนาดานอาชีพใหเปน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีผลผลิต
ดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสรางเปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนําผลผลิตจัด
จําหนายในชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการออกแบบ การตลาด การขาย และการทํา
บัญชีรับจาย
เหตุผลของตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ คือ คือ โรงเรียนมีการกําหนดเปาประสงค
หลักที่ชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็นแนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ โรงเรียนมี
อาคารสถานที่เอื้อตอการใชงานและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ
บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู นักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญ
มุงเรียนสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บางแหงจัดโรงเรียนเปนฐานการเรียนรูโดยเนนงานที่ใช
วัสดุทองถิ่น เปนการหารายไดจากสิ่งที่มีอยูในชุมชน มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑผลงานของโรงเรียน
ที่เปนรูปธรรม โรงเรียนได รับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมีวินัยออนนอมถอมตน เด็กมี
ความสุขในการเรียน เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจสงบุตรหลานเขาเรียน
2. ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
จากการสนทนากลุ ม ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ศึ กษานิ เ ทศก และจากการสัม ภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน สรุปปญหาขอจํากัดและขอเสนอแนะ ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ไดดังนี้
2.1 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานปจจัย
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ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตางกันบางสวนกลาวคือ ผูรวม
สนทนากลุม มีความเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดในมาตรฐานดานปจจัยที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุด คือ
ตัวชี้วัด ที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ สวนขอสรุปจากการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา
ตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุด คือตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
เพียงพอมีคุณภาพ โดยมีเหตุผลดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เหตุผลที่เปนปญหาคือ ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย
ขาดความเขาใจวัตถุประสงคของโรงเรียนดีประจําตําบล ขาดทักษะในการการบริหารจัดการ ทักษะการ
ทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสารในองคกร และทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย
ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจน สงผลใหครูขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา ครูสอน
ไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู ขาดครูวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนอาชีพ ครูบางสวน
ไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล บางคนยังมีวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น พระสงฆ ครูภูมิปญญา
ไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สงผลใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอมีคุณภาพ เหตุผลที่
เปนปญหาคือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนบางอยางมีจํานวนจํากัด ไมเพียงกับจํานวนนักเรียน และมีสภาพ
ชํารุด เกา ไม ทัน สมั ย แหลงเรี ยนรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไมเอื้อตอการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หองสําหรับฝกกิจกรรมงานอาชีพ มีไมเพียงพอ วิทยากรทองถิ่นที่มาให
ความรูแกนักเรียนบางครั้งไมคอยมีเวลาวาง ทําใหนักเรียนเรียนรูไมตอเนื่อง
ขอเสนอแนะดานปจจัย
1) ผูบริหารตองสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคล
ภายนอก โดยพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารและการสรางความรวมมือ
กับเครือขาย ทําความเขาใจในหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล
และมุงมั่นดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความกาวหนาโดยไมยายโรงเรียนบอย
2) โรงเรียนควรชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจําตําบล เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน และสรางขวัญ
กําลังใจ พาคิดพาทํา ใหเห็นผลสําเร็จ อาจชวยใหครูปรับเปลี่ยนความคิดได และควรจัดสรรครูใหครบ
ทุกวิชาเอกและเพียงพอ จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ
3) บุคลากรของโรงเรียนควรใหความสําคัญและจัดเวลาในการพบปะ ปรึกษาหารือกับ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงความสัมพัน ธ และสราง
แรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมพัฒนา
4) โรงเรียนควรวางแผนประสานกับโรงเรียนใกลเคียงทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการใชวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู รวมทั้งขอความอนุเคราะหใหครูมา
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ชวยสอนในบางวิชา หรือบางวัน สวนดานวิทยากรทองถิ่น โรงเรียนควรตองวางแผนกําหนดชวงเวลาให
เหมาะสมและสะดวกกับชวงที่วิทยากรจะมาทําการสอนได
2.2 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานกระบวนการ
ผูรวมสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นตางกันบางสวนกลาวคือ ผูรวม
สนทนากลุม มีความเห็นวา ตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบลดานกระบวนการ คือ ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สวนผูให
สัมภาษณมีความเห็นวาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทาง
การศึกษา
เหตุผลที่เปนปญหาในตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คือ
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบขั้นตอน ขาดการประเมินและนําผลการประเมิน
ไปพั ฒ นาหลั กสู ตร การจั ดการเรี ย นการสอนยังใชรูป แบบเดิม ๆ ยังไมเนน ดานการอาน เขีย น คิ ด
วิเคราะหเทาที่ควร ไมใชสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู รวมทั้งไมใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู การจัดการเรียนที่เนนดานอาชีพยังเปนอาชีพเดิมผลิตภัณฑเดิม ขาดการคิดคนรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหม ๆ จัดการเรียนรูงานอาชีพไมครบวงจร ขาดองคความรูในการสอนทักษะอาชีพ การวัด
และประเมิน ผลยังไม สอดคลองกั บตั วชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร และไมสอดคลองกับรูปแบบการ
ทดสอบระดับชาติ รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของโรงเรียน
เหตุผลที่เปนปญหาในตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา คือ การจัดการศึกษา
การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมยังไมครอบคลุม
กับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมที่มีความสามารถเปนเลิศ
ขอเสนอแนะดานกระบวนการ
1) โรงเรียนควรมีการทบทวนตรวจสอบใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
นําผลการประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผล
การพัฒนาที่ตรงจุด
2) ครูควรไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนประสบการณในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น
เพื่อนํามาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใชวิธีการสอนใหม ๆ สอนการงานอาชีพใหครบวงจร เพื่อฝกทักษะ
นักเรียนใหมีพื้นฐานดานอาชีพอยางแทจริง ใชวิธีการวัดผลใหมใหสอดคลองกับการวัดผลระดับชาติ
3) โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึงและเทาเทียม
กันทุกกลุม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล

2.3 ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในมาตรฐานดานผลผลิต
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดาน
ผลผลิตจากการสนทนากลุมและจากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลทั้งสองกลุมมีความเห็นตรงกันวาตัวชี้วัดที่
เปนปญหาและขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลดานผลผลิต คือ ตัวชี้วัดที่ 4
นักเรียนเปนคนเกง
เหตุผ ลคือนั กเรีย นสว นใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขีย นคลอง ทําใหผ ลการ
ประเมินการอานคลองเขียนคลองไมถึงเกณฑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O – NET ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานคอมพิวเตอร
ไมสามารถตอยอดและสรางนวัตกรรมของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม นักเรียนไมมีโอกาสที่จะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียน
ในระดับตาง ๆ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียน
ขอเสนอแนะดานผลผลิต
โรงเรียนตองปูพื้นฐานดานการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง และประเมินผล
อยางเขมงวด ที่สําคัญและจําเปนคือ ครูผูสอนตองมีความรูและทักษะที่ดีในการสอนภาษาไทยและสอน
ใหเต็มเวลาโดยไมตองใหผูปกครองนักเรียนเสียงบประมาณใหลูกเรียนพิเศษ
3. วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
จากการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูแทนชุมชน และนักเรียน สรุปวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ประสบความสําเร็จ จําแนกตามกลุมบุคลากรผูใหขอมูล ดังนี้
3.1 วิธีการสงเสริมของผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารตองมีความมุงมั่น ตั้งใจ รูเปาหมายและความคาดหวังในผลสําเร็จของโรงเรียนดี
ประจําตําบล สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา ความเชื่อมั่นใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน วิธีการสงเสริม
ใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมแบงเปน 3 ประเด็น
คือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ การสรางโอกาสทางการศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียน
ดังนี้
3.1.1 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ ผูบริหารมีหลักการและใชวิธีการที่แตกตางกัน
ไดแกการใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยมีภาคีเครือขาย ครู ผูปกครองและชุมชนเสริมสรางความ
รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษารวมกัน ใชหลักการทํางานเปนทีมแบบกัลยาณมิตรที่มีมนุษยสัมพันธ
มีความเขมแข็ง รวมทั้งการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 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 และสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมงานอาชีพที่หลากหลาย สรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ นักเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความถนั ดและความสนใจ เป ดโอกาสให นั กเรี ยนไดเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในระดับตาง ๆ
สรางความเขาใจกับชุมชนวามีกิจกรรมโรงเรียนทํามาหากิน สงผลใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรีย น
เพื่อลดคาใชจายของครอบครัว
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 รวมทั้งใชชองทางการนิเทศออนไลน และมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง
3.2 วิธีการสงเสริมของครู
จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณครู พบวาครูมีสวนทําใหการดําเนินงานโรงเรียน
ดีประจําตําบลประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดที่มุงใหเกิดขึ้นกับนักเรียนคือ นักเรียนเปนคนดี เปนคนเกง
และเปนคนมีความสุข ดังนี้
3.2.1 การสอนใหนักเรียนเปนคนดี โดยตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
นักเรียน และมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย ไดแก มีการศึกษานักเรียนรายกรณี สอนโดยสอดแทรก
คุณธรรมใหเปนคนดี โดยใชหลักพรหมวิหาร 4 มีการฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการสรางคนโดยวิทยากร
ภูมิปญญา จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ นิมนตพระมาสอนที่โรงเรียน
และพานักเรียนไปทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่วัด สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไปในการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักประชาธิปไตย เนนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
มีกฎระเบียบรวมกันในสังคม จัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอน
ใหนักเรียนมีน้ําใจกับเพื่อนในหองเรียน ในโรงเรียน และทุกคนในสังคม
3.2.2 การสอนใหนักเรียนเปนคนเกง โดยจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพโดย
มีวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกัน ไดแก มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดกลุมนักเรียน
ตามความสามารถ เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เนนการนําความรู
และทักษะไปใชในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ ใชแหลงเรียนรู สถานประกอบการ เพื่อชวยใหนักเรียนคนหาความรู ประสบการณ และ
สร า งชิ้ น งานอย า งเหมาะสม มี ก ารจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ก ระบวนการวิ จั ย ในการพั ฒ นานวั ต กรรม
จัด การเรีย นรู โดยใช โครงงานอาชี พและน อมนํา หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชสอนและ
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สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ ใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพสุจริตได
ตามความสนใจ สรางอาชีพใหมในโรงเรียน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีภูมิปญญาทองถิ่นชวยสอน
เรื่องงานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ สอนการตลาดใหกับนักเรียน มีผลิตภัณฑสงขาย
เปน OSOP และ OTOP ของชุมชน ถือเปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน"
3.2.3 การสอนใหนักเรียนมีความสุข โดยฝกใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงตาม
อัตภาพ และไดเ ลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ครูมีวิธีการหลากหลายที่สอดคลองกันคือ
ดูแลเอาใจใสชวยเหลือ รัก เมตตาศิษย มีการคัดกรองนักเรียน ใหไดเขากลุมการเรียนรูสอดคลองกับ
ความถนัด จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และกีฬา สรางบรรยากาศในหองเรียนโดยการนํา
ผลงานของนักเรียนไปแสดงในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการทําชิ้นงานของตนเอง
และภาคภูมิใจในตนเอง มีการเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี และใหรางวัลแก
นักเรียนที่ทําความดีหรือประสบความสําเร็จในการทํางาน
3.3 วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศก
จากการสนทนากลุมศึกษานิเทศก พบวาศึกษานิเทศกสวนมากมีกระบวนการ และวิธี
การนิเทศที่สงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ ในลักษณะที่คลายกัน
ไดแก
3.3.1 การนิเทศเปนคณะหรือการสรางเครือขาย โดยมีการปฏิบัติในหลายลักษณะ
ไดแก การสรางคณะนิเทศเปนการนิเทศแบบมีสวนรวม โดยมีผูบริหารระดับเขตพื้นที่ไปรวมนิเทศดวย
ไดแก ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และผูบริหารสถานศึกษา หรือใชการนิเทศโดย
คณะ“Roving Team”ซึ่งประกอบดวยคณะศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีการสรางเครือขายการนิเทศ
โดยเชิ ญ ศึ กษานิ เ ทศก ใ นเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาที่ ไมไ ดรับ ผิดชอบโรงเรีย นดีป ระจํา ตําบลมารว มนิเทศ
เชิญบุคลากรภายนอกหรือครู ที่เกษียณอายุราชการรวมเปนพี่เลี้ยงและเปนคณะนิเทศ และมีการสราง
ภาคีเครือขายการพัฒนาคุณภาพ ระหวางโรงเรียนดีประจําตําบลกับองคกรภายนอก รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ชมรมครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาชวยพัฒนาโรงเรียน สาระของการนิเทศใหมีการบูรณาการกับเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการนิเทศการศึกษา สรางสื่อและเครื่องมือ
การนิเทศ สรางความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติการ
นิเทศตามแผนที่กําหนดไว และมีการประเมินและการรายงานผล
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3.3.2 การใชเทคนิคหรือรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย กระตุนใหโรงเรียนหาจุดเดน
ของตนเอง โดยใชคูมือการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเปนฐาน มีการนิเทศหลายชองทางทั้งการ
นิเทศทางตรง การนิเทศทางไกลและการนิเทศออนไลน ใชรูปแบบการนิเทศหลากหลายตามวัตถุประสงค
การนิเทศ ไดแก นิเทศแบบพาคิดพาทํา นิเทศแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบสอนงาน (Coaching) นิเทศ
โดยใชระบบพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษาหารือ (Mentoring) นิเทศแบบการเขาถึง รวมคิด รวมพัฒนา นิเทศ
แบบมีสวนรวมโดยใชชุมชนเปนฐาน นิเทศเชิงประเมินโดยนิเทศใหโรงเรียนมีการประเมินตนเองกอนรับ
การประเมินจากโครงการ มีการนิเทศโดยใชปญหาเปนฐาน โมเดล PAOR (Plan – Action – Observe Review) และใชกระบวนการแลกเปลี่ยนแบบ AAR (After Action Review) หรือการสนทนากลุม
(Focus Group) เพื่อกระตุนใหเกิดความตอเนื่อง
3.3.3 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบแหงอื่น
ที่ประสบผลสําเร็จ เปดเวทีใหแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียนหรือในเขตพื้นที่ จัดนิทรรศการ จัดตลาดนัด
วิชาการงาน จัดประกวด Best Practices เปดบานโรงเรียนดีประจําตําบล เผยแพรผลงาน และเชิญ
องคกร บุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชม เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ใหรางวัล สรางขวัญกําลังใจ และสราง
ความภูมิใจรวมกัน
3.4 วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชน
จากการสัมภาษณผูแทนชุมชน พบวาทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลใหประสบผลสําเร็จ โดยมีลักษณะหรือวิธีการตาง ๆ ไดแกไดเขารวม
พิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนแบบโปรงใส รวมพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานที่
สรางอาคารเรียน รวมถึงงานกอสรางที่ไมใชงบประมาณของทางราชการ ผูรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นใน
ชุมชนชวยสอนงานอาชีพ รวมกิจกรรมของทางโรงเรียน เชน งานขึ้นปใหม กีฬาสี งานประกวดที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น การปจฉิมนิเทศนักเรียน รวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน
และชุมชน มีการสนับสนุนงบประมาณสวนตัว (ในโรงเรียนบางแหง) ระดมทุนซื้ออุปกรณการศึกษา
ใหกับนักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพื่อดูแลชวยเหลือโรงเรียน ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในชุมชุมชนใหความรวมมือในเรื่องอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน และรวมเปน
เครือขายดูแลความประพฤตินักเรียน
3.5 ความคิดเห็นของนักเรียนและวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ
จากการสัมภาษณนักเรียน มีขอมูลความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงาน
ของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ 5 ประเด็น
3.5.1 ความภูมิใจในโรงเรียนของตนเองในฐานะที่เปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล
นักเรี ย นภู มิใจในบุคลากรของโรงเรีย นคือ ครูดี ครู เก ง ใสใจในการสอน อบอุน
เปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารโรงเรียนมีความเสียสละและทุมเทเวลาในการทํางาน
และภูมิใจที่โรงเรียนมีคุณภาพ เพราะโรงเรียนสะอาด มีตนไมรมรื่น มีสวนหยอม มีสระวายน้ํา (บางโรงเรียน)
มีกิจกรรมหลากหลาย มีการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข
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3.5.2 ความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานตาง ๆ และวิธีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
สิ่งที่นักเรียนตองการใหโรงเรียนพัฒนาคือ พัฒนาดานสภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยี
ดานกีฬา โภชนาการ พัฒนาหองสมุด และสงเสริมงานอาชีพ เหตุผลคือ ตองการใหโรงเรียนสะอาด
สวยงาม นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ไดเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถพัฒนาความรูดานงานอาชีพ
ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
วิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาโรงเรียน คือ ใหนักเรียนชวยรักษาความสะอาดดาน
สภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจเรียนเพื่อใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง
และรวมประชาสัมพันธโรงเรียน หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจาก
หนวยงานภายนอก
3.5.3 ประสบการณในการรวมกิจกรรมหรือการเรียนรูเกี่ยวกับงานอาชีพในโรงเรียน
กิจกรรมที่นักเรียนไดรวมปฏิบัติ หรือเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพเปนสวนใหญ ไดแกงาน
เกษตรกรรมดานการปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว การประดิษฐของใช งานฝมือ และการนวด
แผนไทย และการประกอบอาหารและการแปรรูปอาหาร นอกจากนั้นยังไดรวมกิจกรรมที่สงเสริมอาชีพ
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดง จากการที่นักเรียนไดเรียนหรือรวมกิจกรรม นักเรียนไดรับความรู
มีทักษะและประสบการณในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน การประหยัดและการออม และการทํา
บัญชี ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และมีทักษะอาชีพ สามารถนําความรู
และประสบการณไปใชประโยชนในการหารายไดระหวางเรียน ไดความรูเรื่องการวางแผนประกอบอาชีพ
ในอนาคต และการนําความรูไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน
3.5.4 ความตองการในการพัฒนาตนเอง และการแกปญหาถาไมประสบความสําเร็จ
นักเรียนตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ ดานกีฬาและทักษะงานอาชีพเพิ่มเติม
ตองการพัฒนาตนเองในดานศิลปะ ไดแก ดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป ลิเก กลองสะบัดชัย และการ
ฟอนรํา ซึ่งแตกตางกันไปในแตละทองที่ ตองการเห็นความสามารถและคุณคาตนเอง เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสงเสริมการมีรายไดใหเพิ่มมากขึ้น สามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข การพัฒนาตนเองของนักเรียนดังกลาว หากทําไมสําเร็จนักเรียนจะใชวิธีการแกปญหา
โดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ตั้งใจเรียน ปรึกษาครู สอบถามผูรู และฝกฝนทักษะเพื่อให
เกิดความชํานาญมากขึ้น
3.5.5 อาชีพในอนาคตของนักเรียน
จากการสัมภาษณ พบวาในอนาคตนักเรียนตองการประกอบอาชีพรับราชการ และ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพที่สุจริต มีเกียรติ และมั่นคง เปนอาชีพ
ที่ชวยเหลือคนอื่น แบงปนความรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งไดเพิ่มประสบการณ ซึ่งนักเรียนคิดวาวิธีการที่จะ
ทําใหประสบความสําเร็จมากที่สุด คือขยันเรียน ตั้งใจเรียน มีการกําหนดเปาหมาย ศึกษาบุคคลตนแบบ
และปรึกษาครู
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4. ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
4.1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบล (ขอมูลจากสอบถามระบบออนไลน)
ความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศกที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบลจําแนกตามองคประกอบของมาตรฐานดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกมาตรฐานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
มาตรฐานดานปจจัย รองลงมาไดแก มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผลผลิต ผูบริหาร
สถานศึ ก ษา ครู และศึ กษานิ เ ทศก มี ความพึ งพอใจในระดั บ มากทุก กลุม กลุม ที่ มีค าเฉลี่ ย สูง สุด คื อ
กลุมผูบริหารสถานศึกษา รองลงมาไดแก กลุมครู และกลุมศึกษานิเทศก
เมื่อพิจารณาตามรายการของทั้ง 3 มาตรฐาน พบวารายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด 5 รายการ เปนรายการในมาตรฐานดานปจจัย 2 รายการ และมาตรฐานดานผลผลิต 3 รายการ
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง
ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นศรัทธา เปนแบบ
อยางที่ดี บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนําและพัฒนาตนเอง นักเรียนปลอดจากอบายมุข
และสารเสพติด นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และนักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
ตามความสนใจและความถนัด
4.2 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก ที่มีตอกระบวนการ
นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ครูและศึกษานิเทศกที่มี
ตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานกระบวน
การนิเทศ รองลงมาไดแก ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ
ดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน และดานการสงเสริมงานอาชีพ
ในโรงเรียน
เมื่อพิจารณาแตละรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือความเหมาะสมและความเปน
ประโยชนของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบลสรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
รองลงมาไดแก การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติได การใชเทคนิควิธีการนิเทศแนะนํา
โรงเรียนของศึกษานิเทศก การนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอมเพื่อขอรับการประเมิน
เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล และการกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานใหมี
ความครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาค
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4.3 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี
ประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจํา
ตําบลตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดโรงเรีย นดีป ระจําตําบล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก
ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
รองลงมาไดแก ดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต ความสําเร็จของโรงเรียนตาม
มาตรฐานดานกระบวนการ และดานความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
เมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รายการที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือ โรงเรีย นมีผ ลงานดานการสงเสริมอาชีพที่นําไปสูการเปน
โรงเรียนทํามาหากิน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ และผูปกครองและชุมชน
มีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน
4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือการดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย รองลงมาไดแก การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
และการดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
เมื่อพิจารณาแตละรายการ ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” รองลงมา
ไดแก โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น และปลอดภัย ผูบริหารและครูมีความรักและ
เมตตาตอศิษย ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของ
โรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน และโรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งในระบบออนไลนและชุดเอกสาร มีขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกตามระดับหนวยงาน
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล
1.1 ดานการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
1.1.1 ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน การใชเทคโนโลยี
การสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนางานดานอาชีพ และการออกแบบผลงานการสรางผลิตภัณฑใหได
มาตรฐาน สงเสริมและสอนใหนักเรียนคิดตอยอดผลิตภัณฑ สรางรายได สรางอาชีพระยะสั้น สนับสนุน
วิทยากรดานวิชาชีพ สงเสริมอาชีพที่มีงานทํา เพื่อใหเปนโรงเรียนทํามาหากินตามเปาหมาย
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1.1.2 ควรสรางแหลงเรียนรูใหเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน และควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกดาน เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับ
นักเรียน
1.2 ดานการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ
1.2.1 ควรวางแผนกลยุทธพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และใชแผนในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยสรางเครือขายในการพัฒนา และนําขอมูลผลการประเมินมาวางแผนพัฒนายกระดับ
คุณภาพโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง
1.2.2 ควรมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ และควรติดตาม
ตรวจสอบนักเรียนหลังสําเร็จการศึกษาทุก 2 ป
1.2.3 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เปน
Active Learning ใชสื่อ ICT มีกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนคิดเปนทําเปน รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ฝกอบรมจริยธรรม และใหเวลากับนักเรียนอยางเต็มที่ รวมถึงสงเสริมให
นักเรียนมีโอกาสไปแขงขันในระดับตาง ๆ ใหมากขึ้น
1.3 ดานการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต
1.3.1 ควรดําเนินการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง 15 ตัวชี้วัด
(5 + 5 + 5) ใหครบทุกตัวชี้วัด สรางอัตลักษณใหโดดเดน ใหเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนดีประจํา
ตําบลกับโรงเรียนปกติ และรักษามาตรฐานการทํางานของโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง
1.3.2 ควรพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานวิชาการ
นักเรียนอานออกเขียนไดทุกคน มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดี
2. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ดานการพัฒนาบุคลากรและอัตรากําลัง
ควรมีการพัฒนาผูบริหารและครูใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนางานตามเปาหมาย
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล พัฒนาครูดานกระบวนการวิจัยและการวัด
ประเมินผล เพื่อใชพัฒนาการจัดการเรียนรู ควรจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรใหครบวิชาเอก และ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการสอนทักษะอาชีพใหโรงเรียนดีประจําตําบล และสนับสนุนดาน
งบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสเพื่อตอยอดดานอาชีพ
2.2 ดานการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ควรนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางเต็มเวลา และผลักดันใหเกิด
กระบวนการนิเทศภายในจริงจัง เพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืนดวยตนเองทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต และควรมีการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบลทุกป และสรางความรู ความ
ตระหนัก สรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม รวมทั้งสรางเครือขายการนิเทศกับหนวยงานภาครัฐ
เอกชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
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2.3 ดานการพัฒนาและเผยแพรผลงานโรงเรียน
2.3.1 ควรใหการนิเทศแนะนําโรงเรียนเรื่องจัดทําผลงานที่เปน Best Practices เรงรัด
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีประจําตําบล
และพัฒนากระบวนการเรียนรูสูรายไดใหนักเรียนมองเห็นอาชีพอนาคตของตนเอง มีการตอยอดผลิตภัณฑ
ใหเปนเครื่องหมายการคาของโรงเรียน และจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบลที่ประสบความสําเร็จเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูและนําเสนอ Best Practices เปนประจําทุกป อาจจัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับเขต
ตรวจราชการ และควรมีการประชาสัมพันธผลงานโรงเรียนที่เปนผลิตภัณฑงานอาชีพหรือผลงานดานอื่น ๆ
ในแหลงตาง ๆ หรือชองทางที่มีผูเขาชมจํานวนมาก เชน จัดทํา Blog KM หรือประชาสัมพันธผาน
รายการโทรทัศน ใหทุกโรงเรียนไดแสดงผลงาน เพื่อเปนที่รูจักของทั้งหนวยงานที่สังกัด และหนวยงาน
ภายนอกอื่น ๆ
3. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
3.1.1 ควรมีการดําเนินการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน และมีแผนพัฒ นาโรงเรีย นดีป ระจําตําบลและวิธีการดําเนิน การอยางเปน รูป ธรรมจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรพัฒนาบุคลากร ไดแก
ผูบริหาร ครูและบุคลากรอื่น ๆ ของโรงเรียนดีประจําตําบล หรือสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง เพื่อใหมี
ความตระหนัก มีภาวะผูนํา มีความรู ความเขาใจ เปาหมายและกลยุทธ วิธีการพัฒนาโรงเรียนใหประสบ
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ Best Practices ของโรงเรียนดี
ประจําตําบลในแตละภูมิภาคเปนประจําทุกป และควรมีการประสานแหลงประกอบการทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีทักษะอาชีพและผลงานดีเดน
เขาทํางาน
3.2 ดานการสนับสนุนปจจัยและวิธีการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล
3.2.1 ควรหลอมรวมหรือบูรณาการโครงการตาง ๆ ที่คลายคลึงกันเขาไวเปนโครงการ
เดียวกัน เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต โรงเรียนเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ
และควรมีการบูรณาการมาตรฐานทุกโครงการใหเปนตัวชี้วัดเดียวกัน ควรจัดทําเกณฑตัวชี้วัดดานวิชาการ
(ผลสอบ NT, O - NET) ดานอาชีพที่สอดคลอง กับบริบทของโรงเรียนดีประจําตําบล และมีนิยามศัพท
เฉพาะของคําวา“เด็กเกง”ของโรงเรียนดีประจําตําบลใหชัดเจน และวัดความสามารถของนักเรียนใหครบ
ทั้งดานวิชาการและดานอาชีพ
3.2.2 ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลใหสอดคลอง
กับความตองการและบริบทของโรงเรียนอยางตอเนื่องยั่งยืน และควรมีชางบํารุง ดูแล วัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑที่โรงเรียนไดรับ และควรสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา สัญญาณ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ใหทั่วถึงทุกโรงเรียน
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model
มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ตามวัตถุประสงคการวิจัย และวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ประเด็นอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย
1. สภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และปญหา
ขอจํากัดในการดําเนินงาน
1.1 สภาพความสําเร็จ ปญหาขอจํากัด ตามมาตรฐานดานปจจัย
สภาพความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนสภาพความ
สําเร็จมากที่สุดในมาตรฐานดานปจจัย เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นศรัทธาในงาน มีภาวะผูนํา
ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี ทํางานเชิงรุก มีทักษะการบริหารงานแบบมีสวนรวม ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ครูเปนผูมีความรับผิดชอบ มุงมั่น ศรัทธาในงาน รักและเมตตาตอ
ศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตนเปนแบบอยางในการทําความดี มีทักษะในการจัดการเรียนรู มีเปาหมาย
ในการทํางานอยางชัดเจน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ องคคณะบุคคล ซึ่งไดแกพระสงฆ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นใหการสนับสนุน เสียสละและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคลากรของโรงเรียน ทั้งผูบริหารและครู เปนผูมี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทํางาน
เชิงรุก ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูดูแลนักเรียนใหเปนเยาวชนที่ดีของชาติ ทั้งสองฝายเปนแบบอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป มีการพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนรวมงานอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบ
ตาง ๆ เปนผลใหไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะบุคคลอื่น ๆ ใน
ชุมชน ซึ่งเปนการดําเนินงานตามกิจกรรมสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และสอดคลอง
กับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 16 - 17) ที่ระบุให
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหทุก
ภาคสวนของสังคมรวมตัวกันเปนเครือขายและมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรู
ผานแหลงการเรียนรูตาง ๆ และสงเสริมใหปราชญชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู รวมทั้ง
สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
ปญหาและขอจํากัด ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนปญหาและ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยเหตุผลวา ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความเขาใจวัตถุประสงค
ของโรงเรียนดีประจําตําบล ขาดทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสาร
ในองคกร และทักษะการประสานความรวมมือจากองคกรเครือขาย ไมสามารถกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาไดอยางชัดเจนสงผลใหครูขาดความเชื่อมั่นศรัทธา ครูสอนไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการ
จัดการเรียนรู ครูบางสวนไมเขาใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล บางคนยังมีวิธีการ
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สอนแบบเดิม ๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น
พระสงฆ ครูภูมิปญญา ไมไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สงผลใหขาดความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
จากขอคนพบดังกลาว มีความเปนไปไดที่ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนทั้งสภาพ
ความสําเร็จและปญหาขอจํากัด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนในแตละแหงมีบริบท และปจจัยความพรอม รวมถึง
กระบวนการบริหารจัดการที่แตกตางกัน จึงทําใหการดําเนินงานบางสวนประสบผลสําเร็จ บางสวนยังมี
ขอจํากัดที่ตองปรับปรุงแกไข การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลในดานสภาพความสําเร็จนี้ เปนขอมูล
ที่ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ ธิติพันธุ อวนศรี (2556 : 91 - 92) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ดานผลลัพธการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับศรัทธาจากคณะครู ชุมชนและ
ผูบังคับบัญชา ครูไดรับการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การศึกษา และตรงกับผลการวิจัยของ สุชาติ เอกปชชา ( 2557 : 47 - 53) ที่ทําการวิจัยเรื่องประสิทธิผล
การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลในประเทศไทย โดยผลการวิจัยพบวาองคประกอบและปจจัย
ที่ใชในการศึกษา ไดแกองคประกอบและปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายและโครงสราง ดานการมี
สวนรวม ดานการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และดานประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน
และการศึกษาอิทธิพลเชิงเหตุผลตามแบบจําลองโครงสรางที่มีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ประจําตําบลในประเทศไทย พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีประสิทธิผลสูง จะไดรับ
อิทธิพลหรือผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานนโยบายและโครงสราง
และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ในทํานองเดียวกันไดรับอิทธิพลทางออมเชิงบวกมาจากปจจัยดานการมี
สวนรวม นอกจากนี้สภาพความสําเร็จดังกลาวยังตรงกับผลการวิจัยของ อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2558 : ออนไลน)
ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดแก ปจจัย ดานภาวะผูนําของผูบริหาร
ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน
ในดานปญหาและขอจํากัด มีขอมูลยืนยันตรงกับผลงานวิจัยของ กฤษฎา สารการ
(2555 : 95 - 99) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ประจําตําบล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งพบเงื่อนไขที่เปนปญหาและอุปสรรคดานบุคลากร คือบุคลากรขาดแคลน
ไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก
สวนปญหาและขอจํากัดดานครูสอนไมตรงวิชาเอกทําใหขาดทักษะในการจัดการเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษาขาดทักษะในการการบริหารจัดการ ขาดทักษะการสื่อสารในองคกร ไมสามารถ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจนสงผลใหครูขาดความเชื่อมั่นศรัทธา ขอมูลนี้ยืนยันไดตรง
กับผลการวิจัยของ เกนทรี่ (Gentry, 2003 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษากรณีการเผชิญปญหาในการนิเทศ
การสอนของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญ
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จากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 แหง เกี่ยวกับการนิเทศการสอน กระบวนการในการจัดการนิเทศ
การสอน บรรยากาศที่ชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการที่อาจารยใหญใชเพื่อจัดการนิเทศครู
และโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา อาจารยใหญยังไมสามารถใหความหมายของ
คําวาการนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนัก โดยเห็นวาการนิเทศคือการประเมิน และสภาพของการ
บริหารงานในโรงเรียนที่มีการแบงงานออกเปนสวน ๆ สงผลใหไมสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
ของงานและขาดความชํานาญเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยาง จึงทําใหอาจารยใหญไมสามารถ
แสดงบทบาทของการเปนนักนิเทศการสอนในโรงเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน
1.2 สภาพความสําเร็จ และปญหา ขอจํากัด ตามมาตรฐานดานกระบวนการ
สภาพความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวาตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การสร า งโอกาสทางการศึก ษา เป น สภาพความสํ าเร็ จ มากที่ สุด ในมาตรฐานด า น
กระบวนการ เนื่องมาจากผูบริหารเปนผูมีประสบการณ สรางเครือขายการพัฒนาจากแหลงภายนอก
ทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการที่ดี การทํางานมี
ความเปนระบบ มีทีมงานรวมวางแผนการทํางาน และมีการใช ICT ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู มีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน ระหวาง บาน วัด โรงเรียน เปดโอกาสใหชุมชน
เข า มามี ส ว นร ว มในการตั ดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การดํ าเนิ น งาน และสามารถติ ดตามการดํา เนิน งานของ
โรงเรียนในเรื่องตาง ๆ ผูบริหารเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ มอบหมายงานให
บุคลากรถูกตองตรงสายงานที่ถนัด และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
จากขอคนพบสภาพความสําเร็จในมาตรฐานดานกระบวนการ แสดงใหเห็นวาดาน
กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนตัวชี้วัดสําคัญที่บงบอกถึงการดําเนินงานที่ทําใหเกิดผลผลิต
ตามเป า หมาย การดํ า เนิน งานที่ ป ระสบความสําเร็จ ดังกลาว เปน ไปตามแผนพัฒ นาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 51 - 55)
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ในผลผลิตที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปรงใส และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
รวมทั้งผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได
ปญหาและขอจํากัด ในมาตรฐานดานกระบวนการ พบวาตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาส
ทางการศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปนปญหาและ
ขอจํากัดมากที่สุดในการดําเนินงาน เนื่องจากการจัดการศึกษา การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ
การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม ยังไมครอบคลุมกับกลุมเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส
เด็กพิเศษ และกลุมที่มีความสามารถเปนเลิศ การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ยังดําเนินการไมครบ
ขั้นตอน ขาดการประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังใชรูป
แบบเดิม ๆ ยังไมเนนดานการอาน เขียน คิดวิเคราะหเทาที่ควร ไมใชสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
รวมทั้งไมใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนที่เนนดานอาชีพยังเปนอาชีพ
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เดิมขาดการคิดคนรูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ จัดการเรียนรูงานอาชีพไมครบวงจร ขาดองคความรูในการ
สอนทักษะอาชีพ การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร และไม
สอดคลองกับรูป แบบการทดสอบระดับชาติ รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับ
สภาพและบริบทของโรงเรียน ประเด็นปญหานี้ยืนยันขอมูลที่ตรงกับผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจํ าตําบลเชิงคุณภาพ ที่พบวา นักเรี ยนยังขาดทั กษะด านอาชีพแบบครบวงจร โรงเรียนสวนใหญ
จะเปนผูผลิตตามแบบ ขาดทักษะการตลาด ไมสามารถ คิดตนทุน - กําไรของสินคาไดดวยตนเอง ยังไม
สามารถคิดนอกกรอบเพื่อการตอยอดและสรางสรรคสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นและไดผลิตภัณฑ
ที่แปลกใหมนาสนใจกวาเดิม ทําใหตองตระหนักวาโรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนทางดานการ
สงเสริมอาชีพเพื่อลดจุดออนในเรื่องนี้ แลวเพิ่มโอกาสและจุดแข็งในการพัฒนางานอาชีพในโรงเรียน
ใหประสบความสําเร็จใหมากขึ้น
1.3 สภาพความสําเร็จ ปญหาและขอจํากัด ตามมาตรฐานดานผลผลิต
สภาพความสําเร็จ ตามมาตรฐานดานผลผลิต ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดที่เปนสภาพ
ความสําเร็จ ไดแก ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียน
มีการสงเสริมพัฒนางานอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ เปนศูนยกลางการ
พัฒนาอาชีพของชุมชน โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาตอยอดนักเรียนใหมีพื้นฐานอาชีพในทองถิ่น สนับสนุน
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมงานดานอาชีพ มีการดําเนินการพัฒนาดานอาชีพและมีผลงาน
เปน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีผลผลิตดานงานอาชีพเดนชัดและมีคุณภาพ สามารถสราง
เปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนําผลผลิตจัดจําหนายในชุมชน
ในดานโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนกําหนดเปาประสงคหลักที่ชัดเจนสงผลใหโรงเรียนเห็น
แนวทางการพัฒนาองคความรูของนักเรียนไปสูงานอาชีพ โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอื้อตอการใชงาน
และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ในการฝกทักษะวิชาการและวิชาชีพ บรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น สวยงาม
เอื้อต อการเรี ยนรู นั กเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลสวนใหญมุงเรียนสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแล ว
สามารถประกอบอาชีพได บางโรงเรียนเปนโรงเรียนนํารองงานอาชีพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนดานคุณภาพ เด็กดีมีวินัย ออนนอมถอมตน เด็กมีความสุข
ในการเรียน เด็กชอบมาโรงเรียน ตั้งใจเรียน ผูปกครองพึงพอใจ สงบุตรหลานเขาเรียน
จากขอคนพบดังกลาว แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจํา
ตําบล เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 มาตรา 23 ระบุวาการจัดการศึกษา ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู โดย
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา และเปนไปตามยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2560) ขอ 5.2.2 ที่ระบุถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่
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เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสราง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิด สรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
และจิ ต ใจที่ มี คุณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย มี ร ะเบี ยบวิ นัย และให ส ามารถประกอบอาชี พได อยางหลากหลาย
สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
ปญหาและขอจํากัด ตามมาตรฐานดานผลผลิต
ความเห็นของผูใหขอมูล ทั้งผูสนทนากลุมและผูใหสัมภาษณ เห็นตรงกันวาตัวชี้วดั ที่ 4
นักเรียนเปนคนเกง เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใหเหตุผลวา
นักเรียนสวนใหญขาดทักษะดานการอานคลองเขียนคลอง ทําใหผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง
ไมถึงเกณฑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O –NET ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนขาดทักษะการ
คิดวิเคราะห ทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะดานคอมพิวเตอร ไมสามารถตอยอดและสรางนวัตกรรม
ของตนเองได นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนไมมีโอกาส
ที่จะไดเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษ จึงสงผลใหการสอบของนักเรียนในระดับตาง ๆ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา
โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียน
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนดีประจําตําบลโดยภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งศูนย
พั ฒ นาการนิ เ ทศและเร ง รั ดคุ ณภาพการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ไดวิเคราะหจ ากขอมูล ของสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา พบวาผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลปการศึกษา 2557 - 2559 ทั้ง 3 ป
ทุกวิชามีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ และ ต่ํากวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา แตหากพิจารณาผลการ
พัฒนาใน 5 วิชาหลัก จะพบวาคะแนนมีการพัฒนาขึ้นจากปกอนเปนบางวิชาและเปนบางป วิชาที่มี
คะแนนพัฒนาขึ้นทุกปเปนลําดับ ทั้งระดับชั้น ป.6 และ ม.3 คือ ภาษาไทย ในขณะที่วิชาอื่นมีคะแนน
ขึ้นลงไมคงที่ ทั้ง 2 ระดับชั้น แสดงวากระบวนจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จัดอยูในตัวชี้วัดที่ประสบความสําเร็จ และการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นมีแนวโนม
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้อาจตองอาศัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในตัวชี้วัดที่ 3 (กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ) ใหมีขอจํากัดนอยลงเพื่อไปสูสภาพความสําเร็จใหมากยิ่งขึ้น
2. วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
2.1 วิธีการของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ โดยเริ่มจากตัวผูบริหารเอง ตองมีความมุงมั่นตั้งใจ รูเปาหมาย
ของโรงเรียนดีประจําตําบลเกี่ยวกับภาพความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ สรางวิสัยทัศน ความศรัทธา
ความเชื่อมั่นใหเกิดกับครูและผูปกครองทุกคน ผูบริหารมีวิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบลประสบความสําเร็จใน 3 ประเด็น คือ การดําเนินงานดานการบริหารจัดการ การสราง
โอกาสทางการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการแตกตางกันไปตามบริบท
และสภาพของโรงเรียน แตมีความสอดคลองกันในวิธีการ กลาวคือการใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
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ใชหลักการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ PDCA และยึดหลักธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได
วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรีย นดีประจําตําบลประสบความสําเร็จดังกลาว
เปนขอมูลยืนยันที่ตรงกับผลการวิจัยของ ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557 : 282 – 283) ที่ไดศึกษาเรื่อง
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ภาคใต ที่พบวา รูปแบบที่นําไปใชมีแนวคิดสําคัญคือ การสรางใหบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับรูถึง
เปาหมาย รวมคิดรวมทําเต็มตามศักยภาพ โดยมีหลักการบริหารที่ยึดเปนหลักปฏิบัติคือ การนําการ
บริหารเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใชในการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับทีมงาน
สวนดานการเปดโอกาสใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน เปนขอมูลยืนยัน
ที่ตรงกับผลการวิจัยของ กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559 :220 - 221) ในเงื่อนไขการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําองคกรสวนทองถิ่น
ชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง ทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีรูปธรรม
2.2 วิธีการของครู
ครูมีสวนทําใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดที่
มุงใหเกิดขึ้นกับนักเรียน คือสอนใหนักเรียนเปนคนดีโดยประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาเขาไปในการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักประชาธิปไตย เนนระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
มีกฎระเบียบรวมกันในสังคม จัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอน
ใหนักเรียนมีน้ําใจกับเพื่อนในหองเรียน ในโรงเรียน และทุกคนในสังคม สอนใหนักเรียนเปนคนเกง โดย
จัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม ใชสื่อเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอาชีพ และสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
การประกอบอาชีพ สรางอาชีพใหมในโรงเรียนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีภูมิปญญาทองถิ่นชวยสอน
งานอาชีพ และมีแหลงเรียนรูใหนักเรียนฝกปฏิบัติ สอนการตลาดใหกับนักเรียน จนมีผลิตภัณฑสงขาย
เปน OSOP และ OTOP ของชุมชน ถือเปนการ "สานอาชีพสูชุมชน สรางคน สรางงาน”ครูสอนใหนักเรียน
มีความสุข โดยฝกใหนักเรียนดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงตามอัตภาพ และเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
ใหนักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และกีฬา สรางบรรยากาศในหองเรียน และมีการ
เสริมแรงใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
วิธีที่ครูใชสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลเกิดความสําเร็จดังกลาว
เปนไปตามแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (วิโรจน สารัตนะ, 2556 : ออนไลน) ที่มุงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตร
ที่ยึดโครงงานเปนฐาน (Project - based) และขับเคลื่อนดวยกระบวนการวิจัย เชื่อมโยงทองถิ่นเขากับ
ภาค ประเทศและโลก นักเรียนมีคุณลักษณะเปน ผูชี้นําตนเองได (Self - Directed) มีการทํางาน
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ทั้งอยางเปนอิสระและรวมมือกับคนอื่น เนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง (As an End) แตนักเรียน
จะตองมีการเรียนรูผานการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน ซึ่งวิธีการของครูโรงเรียนดีประจําตําบลก็เปน
วิธีการที่ยืนยันแนวคิดในการจัดการศึกษาดังกลาว
2.3 วิธีการของศึกษานิเทศก
ศึ กษานิ เ ทศก มีวิธี การส งเสริมใหก ารดําเนิน งานของโรงเรีย นดี ประจําตําบลประสบ
ความสําเร็จในลักษณะที่คลายกัน คือมีการวางแผนการนิเทศ กําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สรางสื่อ
และเครื่องมือนิเทศ สรางเครือขายการนิเทศ โดยเชิญผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก
และขาราชการบํานาญมารวมนิเทศ และดําเนินการนิเทศเปนคณะในลักษณะการนิเทศแบบมีสวนรวม
สรางความชัดเจนแกคณะผูนิเทศกอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการนิเทศดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ใชเทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลาย ใชการนิเทศทางตรง นิเทศทางไกลและนิเทศออนไลน เพื่อกระตุน
ใหโรงเรียนพัฒนาตนเอง มีการประสานงานโดยใชเครือขายสังคม (Social network) รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ในลักษณะการจัด
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การจัดเวทีนําเสนอผลงาน การประกวดผลงาน เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ วิธีการสงเสริมของศึกษานิเทศกดังกลาว เปนไปตามกลยุทธการทํางาน
(Set Strategies) ของ 8S’s Supervisory Model ซึ่งชวยใหโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนผาน
การประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ และมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูที่สงเสริมการสรางงาน
สรางอาชีพ จนเกิดผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ
วิธีการสงเสริมความสําเร็จ โดยการสรางเครือขายการนิเทศ เปนขอคนพบที่สอดคลอง
และยืนยันไดตรงกับผลงานวิจัยของ เนลสัน และคณะ (Nelson and others, 2008 : 172 -184) ที่ได
ศึกษามุมมองของผูใหคําปรึกษาหรือผูใหการนิเทศ ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมผูใหคําปรึกษามีความเชื่อวา
การสรางเครือขายการนิเทศที่เขมแข็ง เปนการสรางรูปแบบการนิเทศที่เปดกวางทางความคิด ความนา
เชื่อถือของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศตามความคิดเห็นที่แตกตาง กระบวนการนิเทศที่แตกตาง และ
การนํายุทธศาสตรทั้งหมดมาพัฒนากระบวนการนิเทศ ทําใหไดผลการนิเทศที่ สะทอนกลับจากผูรับการ
นิเทศไดอยางถูกตอง
วิธี การของศึ ก ษานิ เ ทศกที่ ทํ าใหก ารดํา เนิ น งานของโรงเรีย นดี ป ระจํ าตํ าบลประสบ
ความสําเร็จ โดยใชเครือขายการมีสวนรวม เปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมาย ในยุทธศาสตร
ที่ 6 (การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา) ของแผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 - 2579) ที่ระบุใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและพื้นที่ สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความเปนธรรม รวมทั้งสรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งวิธีการดังกลาวสงผลให
โรงเรียนดีประจําตําบลมีการพัฒนาจนเกิดความกาวหนา คนพบเสนทางการพัฒนาคุณภาพของตนเอง
ไดเดนชัดขึ้น และมีผลงานเปนที่ประจักษตามเปาหมายของโรงเรียนดีประจําตําบล
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2.4 วิธีการของผูแทนชุมชน องคคณะบุคคลซึ่งประกอบดวยพระสงฆ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงาน
โรงเรียนดีประจําตําบลประสบผลสําเร็จ โดยการเขารวมพิจารณาแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
แบบโปร งใส ร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นด านอาคารสถานที่ สรางอาคารเรี ย น รวมถึงงานกอสรา งที่ไมใ ช
งบประมาณของทางราชการ ผูรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนชวยสอนงานอาชีพ เขารวมกิจกรรม
ของทางโรงเรียน รวมสรางความเขาใจและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน มีการ
สนับสนุนงบประมาณสวนตัวระดมทุนซื้ออุปกรณการศึกษาใหกับนักเรียน และตั้งกองทุนศิษยเกาเพื่อ
ดูแลชวยเหลือโรงเรียน ประสานงานติดตอผูอุปถัมภ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในชุมชุมชนใหความ
รวมมือในเรื่องอาหารกลางวัน หรือนมโรงเรียน และรว มเปน เครือขายดูแลความประพฤตินักเรีย น
วิธีการสงเสริมของผูแทนชุมชนดังกลาว เปนการปฏิบัติที่ตอบสนองนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2559 ขอ 8 สรางวัฒนธรรมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการใหบริการที่ดีทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน
สามารถใช เครื อข ายการพั ฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรีย น องคกรปกครองสว นทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล และองคกรสังคมอื่น และวิธีการสงเสริมนี้เปนขอมูลการปฏิบัติที่สนับสนุน
ผลการวิจัยของ ปารณทัตต แสนวิเศษ (2555 : 76 - 79) ที่ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสรางทฤษฎีจากฐานราก ผลการวิจัยพบวา
การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนมี 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการรวมคิดและ
ตัดสินใจ มีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน มีสวนรวมควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงเรีย น และมีสว นรว มในการรับบริการและรับความชวยเหลือจากโรงเรียน และสนับ สนุน
ผลงานวิจัยของ กนกอร บุญกวาง และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559 : 220 - 221) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานเหมือดขาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา เงื่อนไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของชุมชน ไดแก เงื่อนไขการมีสวนรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุน
เงื่อนไขที่สําคัญและเกี่ยวของกับขอคนพบนี้คือ การมีผูปกครองใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของ
การศึกษา ผูนําองคกรสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจังจริงโดยเห็นความสําคัญ
ในการจัดการศึกษามาเปนอันดับแรก ทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
และยืนยันตรงกับผลการวิจัยของ พักตรพิไล วงศละ (2560 : 1645-1653) ที่ทําการประเมินโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
โดยผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีบทบาทเปนสื่อกลางระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน และมีสวนรวมระดมทุนจากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรเอกชน และประสาน
ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลใหมากขึ้น
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วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จของผูแทน
ชุมชนที่เปนขอคนพบครั้งนี้ จัดเปนวิธีการที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดระบบในการ
ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี
2.5 ความคิดเห็นและวิธีการสงเสริมของนักเรียน นักเรียนภูมิใจในบุคลากรของโรงเรียน
คือ ครูดี ครูเกง ใสใจในการสอน อบอุนเปนกันเอง ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารโรงเรียนมี
ความเสียสละและทุมเทเวลาในการทํางาน และภูมิใจที่โรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนสะอาด มีตนไมรมรื่น
มีสวนหยอม มีสระวายน้ํา (บางโรงเรียน) มีกิจกรรมหลากหลาย มีการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เรียนรูอยาง
สนุกสนานและมีความสุข ไดรับความรู มีทักษะและประสบการณในเรื่องการสรางรายไดระหวางเรียน
มีทักษะอาชีพ และการนํ าความรู ไปพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน สําหรับอาชีพในอนาคตนักเรีย น
ตองการประกอบอาชีพรับราชการและประกอบอาชีพอิสระ โดยใหเหตุผลวาอาชีพรับราชการเปนอาชีพ
ที่สุจริต มีเกียรติ และมั่นคง เปนอาชีพที่ชวยเหลือคนอื่น แบงปนความรูซึ่งกันและกัน สวนวิธีสงเสริม
หรือชวยในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนจะชวยรักษาความสะอาดดานสภาพแวดลอม นักเรียนจะตั้งใจ
เรียนเพื่อใหมีความรูและสอบไดคะแนนดี ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง และรวมประชาสัมพันธโรงเรียน
หารายไดเขาโรงเรียน และเสนอใหโรงเรียนขอสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก
จากขอคนพบนี้ สะทอนถึงวิธีการในการสงเสริมใหการดําเนินโรงเรียนดีประจําตําบล
ประสบความสํ าเร็ จ ซึ่งสอดคล องกับขอมูลจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูบริหารและครู
แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการและการวางตนของบุคลากรในโรงเรียนเปนแบบอยางที่ทําใหคน
มีความสุข และนําไปสูความสําเร็จในทุกเรื่อง ขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการเรียน การรวมกิจกรรมในโรงเรียน และความภูมิใจที่เห็นวาโรงเรียนมีคุณภาพ
สะอาด รมรื่น เปนขอมูลที่ยืนยันตรงกับผลการวิจัยของ จตุพร ทั่งทอง (2556 : 102 - 105) ที่ทําการ
วิจัยศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สภาพการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบลดานการพัฒนานักเรียน มีการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนรักและ
พัฒนาถิ่นฐานของตน โดยการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากที่สุด ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
มีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น ทําหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความนาอยู
นาเรียนมากที่สุด
3. ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ของผูบริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน
ขอคนพบดานความพึงพอใจ มีประเด็นที่นํามาอภิปราย 3 ประเด็น ไดแก
3.1 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจาก
การสอบถามระบบออนไลน กับสภาพความสําเร็จของโรงเรียนดีประจําตําบลจากการสนทนากลุมและ
การสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลในสวนของแบบสอบถามสรุปวารายการที่มีคาเฉลี่ย สูงสุดคือ ครูมีความ
มุงมั่น ศรัทธา เปน แบบอยางที่ดี รักเมตตาตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร
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รองลงมาไดแก ผูบริห ารสถานศึกษามีความมุงมั่นศรัทธา เปน แบบอยางที่ดี บริหารแบบมีสว นรว ม
ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนําและพัฒนาตนเอง ในขณะที่ความเห็นจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ
พบวา ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดในมาตรฐานดานปจจัย เนื่องจาก
ผู บ ริ ห ารเป น ผู มีความมุ งมั่ น ศรั ทธาในงาน มีภ าวะผูนํา ประพฤติตนเป นแบบอยางในการทําความดี
ทํางานเชิงรุก มีทักษะการบริหารงานแบบมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ครูเปนผูมี
ความรับผิดชอบ มุงมั่น ศรัทธาในงาน รักและเมตตาตอศิษยอยางจริงใจ ประพฤติตนเปนแบบอยางใน
การทําความดี มีทักษะในการจัดการเรียนรู มีเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน มีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ แสดงใหเห็นวา
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้งสองสวน มีความสอดคลองกัน เปนการตรวจสอบและยืนยันวาการพัฒนา
โรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดคุณภาพ ยอมตองอาศัยความเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ การดําเนินงานจึง
จะบรรลุเปาหมายไดอยางดี
3.2 ความพึงพอใจในมาตรฐานดานผลผลิต ขอมูลจากแบบสอบถามระบบออนไลนพบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ซึ่งอยูในมาตรฐานดานผลผลิต คือ นักเรียนปลอดจากสารเสพติด
และอบายมุข นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ตามความ
สนใจและความถนัด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกที่พบวา ตัวชี้วัดที่
เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดในมาตรฐานดานผลผลิตคือ ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี และตัวชี้วัด
ที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข โดยใหเหตุผลวานักเรียนมีสัมมาคารวะ ไมกาวราว ไมลักขโมย และ
ไมทะเลาะวิวาท นักเรียนมีสภาวะทางจิตดี ยิ้มแยมแจมใส มีสุนทรียภาพ ไมขาดเรียน และมีความสุขใน
การเรียน ขอคนพบนี้เปนผลมาจากแนวคิดในการกําหนดนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลของ
ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : สัมภาษณ)
ที่เพิ่มกลยุทธดานการพัฒนาจิตใจ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยมีการบริหารจัดการ
ในลักษณะ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) หรือ “บรม”(บาน โรงเรียน มัสยิด) เพื่อสรางคนดีควบคูไปกับ
คนเกง โดยเนนการปลูกฝงนิสัยที่ดี 5 อยาง ใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูนําชุมชน มีการฝกอบรม
ปฏิบัติการ 5 หองชีวิตเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย สงเสริมให “บวร” หรือ “บรม” เกื้อกูลกัน สงเสริมการ
ทําบุญทําทานเพื่อหลอหลอมจิตใจใหออนโยน เยือกเย็น มีศีลธรรม ไมติดยา ไมติดเกม
ขอคนพบในประเด็นนี้สอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เรื่องการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดมีการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรม โดยปลูกฝงคานิยมใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีและมีความสุข ทั้งใน
การเรียนและการดํารงชีวิต
3.3 ความสอดคลองระหวางความพึงพอใจของผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศกที่มีตอกระบวนการ
นิเทศ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ความพึงพอใจของผูแทน
ชุมชนที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และความ
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พึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดของทุกกลุมแลว พบวาเปนความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
สงเสริมอาชีพ คือ 1) ความเหมาะสมและความเปนประโยชนของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี
ประจําตําบลสรางผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” 2) โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ
ที่นําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน และ 3) โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ“1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” เมื่อนําขอมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ก็พบวา
ตัวชี้วัดที่เปนสภาพความสําเร็จมากที่สุดในมาตรฐานดานผลผลิต คือตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
โดยมีเหตุผลวา โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนางานดานอาชีพ สรางโอกาสปฏิบัติจริงจนเปนวิถีใน
โรงเรียน มีผลผลิตที่สามารถสรางเปนเครื่องหมายการคาของตนเองและนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
จากขอคนพบนี้จะเห็นวาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใหขอมูล มุงไปในทิศทาง
เดียวกัน คือการดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพเพื่อไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการกําหนดกลยุทธการทํางาน (Set Strategies) ของรูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ
การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล “8S’s Supervisory Model” ที่มีการกําหนด
แนวทางการพัฒ นาโรงเรี ยนที่ ชัดเจน มีการสรางเครือขายการมีสว นรว ม มีการนิเทศใหเกิดผลงาน
ประสานงานโดยใชเครือขายทางสังคม (Social Network) และมีการเพิ่มพูนประสบการณโดยการจัด
ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบล นําเสนอผลที่เกิดจากการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทุก
ฝายไดรับประโยชนทางวิชาการอยางทั่วถึง จึงทําใหเกิดความพึงพอใจที่สอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ผลความพึงพอใจดังกลาว ยืนยันใหเห็นสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดี
ประจําตําบล ภายใตหลักการที่วา “สรางโรงเรียนดีประจําตําบล ใหเปนโรงเรียนดีใกลบาน ใหนักเรียน
ไดรูจักทํามาหากิน รูจักอาชีพในทองถิ่นของตนเอง” (ชิณวรณ บุณยเกียรติ. 2560 : สัมภาษณ)
ประเด็นอภิปรายวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เปนโครงการที่ตองศึกษาขอมูลอยางกวางขวางทั่วประเทศ
ที่มุงหวังใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยเรื่องนี้
เปนการวิจัยผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จึงมี
ทั้งสองแบบ โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณกอนในเดือนสิงหาคม ในประเด็นความพึงพอใจของผูมี
สวนเกี่ยวของ ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูแทนชุมชน ทั้งความพึงพอใจ
ในดานกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
(แบบสอบถามฉบับที่ 2.1) การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล (แบบสอบถามฉบับ
ที่ 2.2) และการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (แบบสอบถามฉบับที่ 23) ซึ่งทั้งสาม
ฉบับเปนการเก็บจากกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (ถาเทียบกับระดับประเทศ) ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2560
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ไดมีการเก็บภาพรวมทั้งประเทศอีกครั้ง ในประเด็นความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจํา
ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เปนการเก็บโดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 1 ในระบบออนไลนทั่วประเทศ
และในระหวางนั้นไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพอีก 2 แบบ คือการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก
ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 การเก็บขอมูลทั้งสองแบบดังกลาวจึงมีทั้งขอดีและขอจํากัด
ดังนี้
ขอดีของวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการตรวจสอบขอมูลที่ได วามี
ความสอดคลองกันหรือไม การเก็บขอมูลเชิงปริมาณไมสามารถลงลึกในรายละเอียดไดมากตามที่ตองการ
เพราะเปนกลุมเปาหมายขนาดใหญ จึงใชวิธีเก็บเชิงคุณภาพที่สามารถลงรายละเอียดไดดีเขามาชวย
อธิบายขอมูลที่ไดจากเชิงปริมาณใหเกิดความชัดเจนขึ้น เมื่อตรวจสอบแลวก็พบวาขอมูลมีความสอดคลอง
กันทั้งผลที่ไดจากขอมูลเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ
2. ผูเก็บขอมูลเชิงคุณภาพทุกคณะ สวนใหญเปนผูปฏิบัติหนาที่ในภูมิภาคนั้น ๆ จึงงายตอ
การสรางความสัมพันธอันดีที่ทําใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกันกอนการดําเนินการสัมภาษณและ
สนทนากลุม ทําใหไดขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
3. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 3 แบบ จากกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือกลุมผูปฏิบัติ
(Casual Informants) ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และนักเรียน และเก็บขอมูล
จากผูแทนชุมชน ซึ่งเปนกลุมผูเกี่ยวของ (General Informants) ไดแก พระสงฆ กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง และผูนําชุมชน และเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาดวยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)
ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาจากการ
เก็บขอมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน และดานนักวิจัย (Investigator Triangulation) คือการใชนักวิจัย
หลายคนในภาคสนามแทนการใชนักวิจัยเพียงคนเดียว โดยมีประเด็นที่นําไปสูเปาหมายเดียวกัน และ
ตั้งอยูบนกรอบการพัฒนาเดียวกันคือมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล จึงไดขอมูลที่
สามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางชัดเจน
4. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ มีใชเพียงไดขอมูลมาเพื่อทําการวิเคราะห แตเปนการ
ศึกษาและพัฒนาเครือขายการนิเทศ ซึ่งไดแกศึกษานิเทศกทั้งที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนาการนิเทศและ
เรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษานิเทศกที่เปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลในความรับผิดชอบ
ทางดานการเรียนรู การฝกทักษะความชํานาญในการเก็บขอมูลและใหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ขอจํากัดของวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดานวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชบุคลากรหลายกลุม แมจะมีการประชุมเตรียมการ
เก็บรวบรวมขอมูลและฝกปฏิบัติการในกลุมเล็ก และทดลองดําเนินการกับกลุมใหญแลวก็ตาม แตเมื่อลง
สูสนามในสวนภูมิภาคก็มีบางจุด ใชวิธีการแตกตางไปจากหลักการ เชน การสนทนากลุม ไมสามารถจัด
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บรรยากาศการสนทนาใหเปนไปตามหลักการได เนื่องจากสถานที่ไมอํานวย การสัมภาษณ ซึ่งควรเปน
สัมภาษณเดี่ยว (ทีละคน) แตบางคนสัมภาษณกลุม เพราะมีผูใหสัมภาษณมารอใหการสัมภาษณ จึงจัด
ใหสัมภาษณพรอมกัน ทําใหขอมูลที่ไดอาจเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงบาง เนื่องจากความเกรงใจซึ่ง
กันและกัน
2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามระบบออนไลน เปนการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนดี
ประจําตําบลทุกโรงเรียน ครูโรงเรียนละ 3 คน และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการของทุกเขตพื้นที่
โดยดําเนินการผานทางเว็บไซตของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล (www.deetambon.esdc.go.th รายละเอียดหนาเว็บไซตปรากฏในภาคผนวก) ใหเวลาในการตอบขอมูลตั้งแตวันที่ 1–31 พฤษภาคม
2560 แตเนื่องจากทั้งโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษามีภาระงานหลายดาน จึงสงขอมูลไมทันตาม
กําหนด ทางโครงการจึงขยายเวลาเพิ่มอีก 4 วัน และปดระบบในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.
จึงทําใหไดรับขอมูลนอย (รอยละ 69.83)
โดยสรุป ผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory
Model ที่ปรากฏในดานสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ปญหา ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน วิธีการสงเสริมใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ และความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลของผูบริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก ผูแทนชุมชน และนักเรียน รวมถึงขอดีและขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล สะทอนให
เห็ น ความมุ ง มั่ น และตั้ ง ใจของทุ ก ฝ า ย ที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บล
จนเกิดผลการพัฒนาในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2560) ของโครงการ ซึ่งเปนระยะ“สูความสําเร็จและ
ยั่งยืน” ขอคนพบจากการวิจัยเปนขอมูลที่ยืนยันไดวาโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีอยูทั่วประเทศ สามารถ
พัฒนาใหเกิดความกาวหนาไดตามภาพความสําเร็จ คือเปน “โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ
ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรวมกัน”
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 โรงเรียนดีประจําตําบล เปนโรงเรียนที่มีฐานการพัฒนาที่มั่นคง มีจุดเนนในการพัฒนา
ที่มุงสงเสริมทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพจนเกิดผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ และ 1 ผลิตภัณฑ”
ผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนตนแบบที่ยั่งยืนแลว ควรรักษามาตรฐานและเพิ่มพูน
การพัฒนาใหเกิดผลในทางที่ดีมากขึ้น โดยการสืบสานงานและกระบวนการพัฒนาใหมีความตอเนื่อง
จนเกิดเปนเอกลักษณของความเปนโรงเรียนดีประจําตําบล
1.2 โรงเรียนดีประจําตําบลควรจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่มุงเนนการ
สงเสริมงานอาชีพอยางจริงจังและถูกตอง ทั้งดานการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต และการตลาด โดย
ใหมีความรูและประสบการณจากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานใหกับนักเรียนในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาตอ และใหสนองเปาหมายของโครงการที่ตองการใหเปนโรงเรียนทํามาหากิน
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1.3 โรงเรียนดีประจําตําบล และเครือขายการมีสวนรวมในชุมชน มีขอมูลที่เปนประโยชน
จากขอคนพบในงานวิจัยดานตาง ๆ สามารถนําไปแกไขขอบกพรองหรือปรับปรุงการดําเนินงาน และ
วางแผนพัฒนางานของโรงเรียนและของชุมชนใหเกิดความกาวหนาและยั่งยืนตอไปได
1.4 โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการประสานกับหนวยงานหรือสถาบัน
การศึกษาในชุมชนหรือใกลเคียง เพื่อการสงเสริมความรูและทักษะดานงานอาชีพและการสงตอนักเรียน
ดานอาชีพ ใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนตามความสนใจและความถนัด เพื่อการมีงานทํา การมีรายได
และการดํารงชีพอยางมีความสุขในสังคม
1.5 โรงเรียนดีประจําตําบลและสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีผ ลงานดานการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่เปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นได ควรมีการ
จัดทําเอกสาร หรือวิดีทัศน การผลิตผลงานของโรงเรียนเผยแพร โดยเฉพาะผลงานดานการสงเสริม
อาชีพ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในดานการสงเสริมอาชีพและการเปนโรงเรียนทํามาหากิน
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนํารูปแบบการกํากับดูแลพัฒนางานนิเทศและ
การบริหารจัดการโครงการ ไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน และควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ของโรงเรียนดีประจําตําบล ใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
1.7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสูการออกแบบการจัดการศึกษา
ใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปจจุบันและในอนาคต
1.8 หนวยงานระดับประเทศควรมีนโยบายในการพัฒนาโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
อย างตอเนื่อง เพื่อใหไดโ รงเรีย นดีในระดับ พื้น ที่ ที่สามารถเปนแบบอยางและเปน แหลงเรียนรูของ
โรงเรียนอื่นที่มีสภาพและบริบทใกลเคียงกันหรือคลายคลึงกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึ กษาวิ จั ยเกี่ย วกับ รูป แบบหรือนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดความยั่งยืน และเปนโรงเรียนคุณภาพในทองถิ่นใกลบาน
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมงานอาชีพ ทั้งในดานการจัดหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูและผลที่เกิดกับนักเรียนในการตอยอดงานอาชีพ เพื่อเปนพื้นฐานการสงเสริมการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลทั้งใน
ระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งควรทําการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเก็บ
ขอมูลอยางละเอียดหรือแบบเจาะลึก จากผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) รอบดาน
เพราะสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนการทํางานไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางงานในทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน และความตองการ
ของตลาดแรงงานในสังคม เพื่อเสริมศักยภาพของโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชน และเตรียมกําลังคนใน
ระดับสังคมเศรษฐกิจฐานราก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชในการหาคุณภาพเอกสาร
และผลการวิเคราะหขอมูล
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ภาคผนวก ค รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
(1) คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )
(2) ขอมูลแบบสอบถามฉบับที่ 2.1, 2.2, 2.3
(3) คาความเชื่อมั่นแบบสอบถามฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2.1, 2.2, 2.3
ภาคผนวก จ รายชื่อโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ
สถานที่จัดสนทนากลุ่ม วันดําเนินการ
ผู้วิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย

ภาคผนวก ฉ ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลวิจัย
ภาคผนวก ช แผนภูมิการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
โดยใช 8S’s Supervisory Model
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือในการหาคุณภาพเอกสาร
 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ
 แนวทางการสรางอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล
และผลการวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถาม, คา IOC, คาความเชื่อมั่น 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, คาความเชื่อมั่น และผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น
ของครู ในการทดลองใชเอกสาร “แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา
ของโรงเรียนดีประจําตําบล” (หนา 271 – 281)
4. รายชื่อศึกษานิเทศกผูตรวจสอบคุณภาพเอกสาร “แนวทางการสรางงานอาชีพ
สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” (หนา 282)
5. รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเอกสาร“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา
ของโรงเรียนดีประจําตําบล” (หนา 283 - 284)
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แบบสอบถามความคิดเห็นศึกษานิเทศก
เกี่ยวกับเอกสารแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ในเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาเอกสารใหมีความสมบูรณถูกตอง
พรอมใชในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจําตําบลตอไป
2. ผูตอบแบบสอบถามไดแก ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนดีประจําตําบลใน
ความรับผิดชอบ และศึกษานิเทศกที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 1 ขอมูลความคิดเห็น
โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของเอกสาร“แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ดีประจําตําบล และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” วามีความถูกตองเหมาะสม
สําหรับการนําไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑตอไปนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และสื่อความหมายไดดีเพียงใด
1.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
ป 2553 – 2560
1.2 แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล
1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกันเพียงใด
2.1 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
สําหรับบุคลากรของ สพฐ.
2.2 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายการ
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
3. มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน
เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด
3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมไดรับการประเมิน
1) มาตรฐานดานปจจัย
2) มาตรฐานดานกระบวนการ
3) มาตรฐานดานผลผลิต
3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล
1) มาตรฐานดานผูเรียน
2) มาตรฐานดานครู
3) มาตรฐานดานผูบริหาร
4) มาตรฐานดานอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรู
5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน
4. แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีความชัดเจน
และสื่อความหมาย 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 ผลิตภัณฑ”
5.2 แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมินผลงาน
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
รายการ

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง

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

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
แบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจความถูกตอง
ของเนื้อหาสาระของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1
2
3
1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และสื่อความหมายไดดีเพียงใด
1.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดี
+1 +1 +1
3
ประจําตําบล ป 2553 – 2560
1.2 แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
+1 +1 +1
3
โรงเรียนดีประจําตําบล
1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดี
+1 +1
0
2
ประจําตําบล ตามบทบาทหนาที่
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียน +1 +1 +1
3
ดีประจําตําบล
2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกันเพียงใด
2.1 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี +1 +1 +1
3
ประจําตําบล สําหรับบุคลากรของ สพฐ.
2.2 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี +1 +1 +1
3
ประจําตําบล สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน
เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด
3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมไดรับการประเมิน
1) มาตรฐานดานปจจัย
+1 +1 +1
3
2) มาตรฐานดานกระบวนการ
+1 +1 +1
3
3) มาตรฐานดานผลผลิต
+1 +1 +1
3
รายการ

รวม
1.00
1.00
0.66

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
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ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1
2
3
3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล
1) มาตรฐานดานผูเรียน
+1 +1 +1
3
2) มาตรฐานดานครู
+1 +1 +1
3
3) มาตรฐานดานผูบริหาร
+1 +1 +1
3
4) มาตรฐานดานอาคารสถานที่
+1 +1 +1
3
และแหลงเรียนรู
5) มาตรฐานดานการมีสวนรวม
+1 +1 +1
3
ของชุมชน
4. แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีความชัดเจน
และสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกันไดดีเพียงใด
4.1 แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล
+1 +1 +1
3
ประจําปการศึกษา 2559
4.2 แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดี
+1 +1 +1
3
ประจําตําบล
5. แนวทางการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีความชัดเจน
และนําไปปฏิบัติไดจริงเพียงใด
5.1 แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ
+1 +1 +1
3
1 ผลิตภัณฑ”
5.2 แบบประเมินผลงาน และเกณฑการ
+1 +1 +1
3
ประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ”
รายการ

รวม
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
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ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก
ในการตรวจสอบ “เอกสารแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” (n=85)
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. เนื้อหาสาระตอไปนี้ มีความถูกตองชัดเจน เหมาะสม และสื่อความหมายไดดีเพียงใด
1.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
ป 2553 – 2560
51 20 12 2
1.2 แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล
45 30 5 5
1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
35 40 10
1.4 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 25 53 7
2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกันเพียงใด
2.1 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
สําหรับบุคลากรของ สพฐ.
29 50 6
2.2 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20 60 5
3. มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน
เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจนเพียงใด
3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมไดรับการประเมิน
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) มาตรฐานดานครู
30 50 3 2
3) มาตรฐานดานผูบริหาร
40 40 2 3
4) มาตรฐานดานอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรู
28 50 5 2
5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน
38 37 8 2
รายการ
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
4. แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีความชัดเจน
และสื่อความหมาย 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 ผลิตภัณฑ” 38 40 5 2
5.2 แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมินผลงาน
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
25 50 7 3
รายการ
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ตาราง

ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และ
การ ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ( n = 85 )

ระดับความคิดเห็น
X
SD ความหมาย
1. ดานเนื้อหาสาระมีความถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสื่อความหมาย
1.1 Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล
4.41
.82
มาก
ป 2553 – 2560
1.2 แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
4.35
.84
มาก
โรงเรียนดีประจําตําบล
1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
4.29
.66
มาก
ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
4.21
.57
มาก
ประจําตําบล
รวม 4.31
.67
มาก
2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตอไปนี้ มีความชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน และสื่อความเขาใจไดตรงกัน
2.1 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี
4.27
.58
มาก
ประจําตําบลสําหรับบุคลากรของ สพฐ.
2.2 แบบนิเทศติดตามการดําเนินงานโรงเรียนดี
4.17
.51
มาก
ประจําตําบลสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม 4.22
.52
มาก
3. ดานมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน
เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจน
3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบลที่ยังไมไดรับการประเมิน
4.24
.55
มาก
1) มาตรฐานดานปจจัย
4.21
.57
มาก
2) มาตรฐานดานกระบวนการ
4.29
.50
มาก
3) มาตรฐานดานผลผลิต
3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา / ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล
4.28
.64
มาก
1) มาตรฐานดานผูเรียน
4.27
.64
มาก
2) มาตรฐานดานครู
รายการ
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ระดับความคิดเห็น
X
SD ความหมาย
4.37
.70
มาก
3) มาตรฐานดานผูบริหาร
4.22
.66
มาก
4) มาตรฐานดานอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรู
4.30
.74
มาก
5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน
.67
มาก
รวม 4.28
4. ดานแบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความชัดเจน
และสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกัน
4.1 แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล
4.18
.71
มาก
ประจําปการศึกษา 2559
4.2 แบบประเมินความยั่งยืนและเกณฑการประเมิน
4.12
.78
มาก
โรงเรียนดีประจําตําบล
.74
มาก
รวม 4.15
5. แนวทางการประเมินผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” มีความชัดเจน
และนําไปปฏิบัติไดจริง
5.1 แบบเสนอผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชี พ
4.34
.69
มาก
1 ผลิตภัณฑ”
5.2 แบบประเมินผลงาน และเกณฑการประเมิน
4.14
.70
มาก
ผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
.67
มาก
รวม 4.24
มาก
.61
รวมทั้งสิ้น 4.26
รายการ

จากตาราง 3.3 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
ของเนื้อหาสาระของเอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล และ
การประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X� = 4.26 )
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือดานเนื้อหาสาระมีความถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสื่อความหมาย ( X� = 4.31) รองลงมาเปนดาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจําตําบล มีคําอธิบายรายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/
หลักฐาน/วิธีการ ชัดเจน ( X� = 4.28) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานแบบประเมินโรงเรียนดีประจํา
ตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความชัดเจนและสื่อความหมาย ใหเขาใจตรงกัน ( X� = 4.15)
เมื่อพิจารณาตามรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ Roadmap การพัฒนาโรงเรียนดี
ประจําตําบลป 2553 – 2560 ( X�= 4.41) รองลงมาไดแก แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล ( X�= 4.35) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ แบบประเมินความยั่งยืน และ
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เกณฑการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ( X� = 4.12) และ แบบประเมินผลงานและเกณฑการ
ประเมินผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ( X� = 4.14)

ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
1. รายละเอียดตอนที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2559
ในหัวขอแนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล เรื่องพันธกิจ การดําเนินงานระดับ
สถานศึกษา สําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน ซึ่งมีอยู 4 ขอ ยังไมครอบคลุม ควรเพิ่มพันธกิจ
เรื่องการจัดทําคูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ใหสอดคลองกับภาระงานของโรงเรียนดีประจําตําบล
ที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว
2. เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ทั้งฉบับสําหรับบุคลากร
ของ สพฐ. และฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในคําชี้แจงไมมีการระบุวัตถุประสงค จึงควรเพิ่มให
ชัดเจน
3. แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอ 2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนที่ยอมรับ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศ
(2 ปยอนหลัง) ควรเพิ่มเปน 3 ปยอนหลัง และขอ 2.3 นักเรียนเปนคนดี, 2.4 นักเรียนเปนคนเกง และ
2.5 นักเรียนเปนคนมีความสุข ไดระบุใหศึกษาผลเพียง 1 ป ควรเพิ่มเปน 2 ป เพื่อใหเห็นขอมูลยืนยัน
การเพิ่มหรือลดของผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนขึ้น
4. แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล ประจําปการศึกษา 2559 คําชี้แจงซึ่งมี 4 ขอใหญ
ควรเพิ่มขอความเกี่ยวกับผูใชแบบประเมินฉบับนี้ใหชัดเจนวาเปนใครบาง
5. เกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล มาตรฐานดานผูเรียน ขอ 1 “นักเรียน
เปนคนเกง” มีรายการประเมิน 9 ขอ และกําหนดเกณฑการผานเปน 6 ขอ ใน 9 ขอ นอยเกินไป เพราะ
เปนมาตรฐานนักเรียนเปนคนเกง ควรเพิ่มเกณฑใหเขมมากขึ้น
6. เกณฑการประเมิน และแบบประเมินความยั่งยืน มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
7. เกณฑการประเมินผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ในขอ 3 คุณคาของ
ผลิตภัณฑ / อาชีพ ซึ่งมีตั้งแตคุณภาพของผลิตภัณฑ การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุในทองถิ่น การเรียนรู
รวมกัน การนําไปใช และการยอมรับ ยังขาดงานสําคัญที่เปนเปาหมายของโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล คือ การสรางงานสรางอาชีพ จึงควรเติมใหครบ
8. การพิมพคําผิด หรือพิมพตก ฉีกคํา ทําใหความหมายผิดไป จึงควรตรวจสอบแกไขให
ถูกตอง
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ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น (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

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
TOTAL1
Valid N (listwise)

N
85
85
85
85
85
85

Minimum Maximum
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.50
5.00

Mean
4.4118
4.3529
4.2941
4.2118
4.3176

Std.
Deviation
.82077
.84100
.66946
.57929
.67302

Descriptive Statistics

ขอ5
ชอ6
TOTAL2
Valid N (listwise)

N

Minimum Maximum
85
3.00
5.00
85
3.00
5.00
85
3.00
5.00
85

Std.
Mean
Deviation
4.2706
.58530
4.1765
.51586
4.2235
.52614
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Descriptive Statistics

ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
TOTAL3
Valid N (listwise)

N
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Minimum Maximum
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.63
5.63

Mean
4.2471
4.2118
4.2941
4.2824
4.2706
4.3765
4.2235
4.3059
4.8235

Std.
Deviation
.55433
.57929
.50764
.64756
.64343
.70671
.66146
.74039
.67378

Descriptive Statistics

ขอ15
ขอ16
TOTAL4
Valid N (listwise)

N

Minimum Maximum
85
2.00
5.00
85
2.00
5.00
85
2.00
5.00
85

Std.
Mean
Deviation
4.1294
.78359
4.1882
.71538
4.1588
.74086

Descriptive Statistics

ขอ17
ขอ18
TOTAL5
Valid N (listwise)

N

Minimum Maximum
85
2.00
5.00
85
2.00
5.00
85
2.00
5.00
85

Std.
Mean
Deviation
4.3412
.69954
4.1412
.70968
4.2412
.67529
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Descriptive Statistics

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ชอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
TOTAL
Valid N (listwise)

N
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Minimum Maximum
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.39
5.00

Mean
4.4118
4.3529
4.2941
4.2118
4.2706
4.1765
4.2471
4.2118
4.2941
4.2824
4.2706
4.3765
4.2235
4.3059
4.1294
4.1882
4.3412
4.1412
4.2627

Std.
Deviation
.82077
.84100
.66946
.57929
.58530
.51586
.55433
.57929
.50764
.64756
.64343
.70671
.66146
.74039
.78359
.71538
.69954
.70968
.61174
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แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพ สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
คําชี้แจง แบบตรวจสอบคุณภาพเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความถูกตองเหมาะสม
ของเนื้อหาสาระในเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจํา
ตําบล และประโยชนของเอกสารในการนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานการ
สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาสาระ และประโยชนของเอกสาร
โปรดพิจารณารายการตรวจสอบตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน
ที่

รายการพิจารณา

ดานเนื้อหาสาระ
1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสาร
2 มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย
4 มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
5 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย
ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร
6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสมเขาใจงาย
7 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
8 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลอง
กับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ทั้งเนื้อหาสาระ
และภาพประกอบ

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช ปรับปรุง
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ที่

รายการพิจารณา

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช ปรับปรุง

ดานประโยชนในการนําไปใช
10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
11 เอกสารเปนแนวทางที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดวย
ตนเอง
12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
แบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
ที่

รายการ

ดานเนื้อหาสาระ
1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการจัดทําเอกสาร
2 มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3 มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา
และทันสมัย
4 มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล
5 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมาย
และเขาใจงาย
ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร
6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม
เขาใจงาย
7 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
8 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง
มีความสอดคลองกับเนื้อหา ชวยใหเขาใจ
เนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ทั้งเนื้อหาสาระ
และภาพประกอบ
ดานประโยชนในการนําไปใช
10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอนดานการสรางงาน
สรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
11 เอกสารเปนแนวทางที่ชวยใหเกิดการเรียนรูได
ดวยตนเอง
12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

รวม

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

0

2

0.66

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

0

+1

2

0.66

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00
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ตาราง

ที่

ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบคุณภาพเอกสาร “แนวทางการสรางงาน
อาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” (n = 20)
รายการพิจารณา

ดานเนื้อหาสาระ
1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสาร
2
3
4
5

มีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย
มีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบล
ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย

ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร
6 การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสมเขาใจงาย
7
8

เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช ปรับปรุง

16
4
(80.00) (20.00)
17
(85.00)
15
(75.00)
16
(80.00)
18
(90.00)

3
(15.00)
3
(15.00)
3
(15.00)
2
(10.00)

16
(80.00)
14
(70.00)
12
(60.00)
16
(80.00)

4
(20.00)
5
(25.00)
4
(20.00)
12
(10.00)

ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลอง
กับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
9 เอกสารมีความเปนเอกภาพ ทั้งเนื้อหาสาระ
และภาพประกอบ
ดานประโยชนในการนําไปใช
10 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความเขาใจในการจัดการเรียน การ
16
2
สอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
(80.00) (10.00)
11 เอกสารเปนแนวทางที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง
15
5
(75.00) (25.00)
12 ความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
18
2
เพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง
(90.00) (10.00)
รวมทั้งสิ้น 189
39
คิดเปนรอยละ 78.75 16.25

-

2
(10.00)
1
(5.00)
1
(5.00)
4
(20.00)
2
(10.00)
2
(10.00)
12
5.00
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จากตาราง ความคิดเห็นของศึกษานิเทศกในการตรวจสอบคุณภาพเอกสารแนวทาง
การสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวมศึกษานิเทศกมีความเห็นวา
เอกสารมีคุณภาพอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 78.75 ระดับพอใชคิดเปนรอยละ 16.25 และควร
ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.00
เมื่อพิจารณาแตละรายการแลวพบวา รายการที่มีความคิดเห็นอยูในระดับดี มากที่สุดคือ
ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย และความรูจากเอกสารนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง คิดเปนรอยละ 90.00 เทากัน สวนรายการที่มีความคิดเห็น
ในระดับควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับเนื้อหา
ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น คิดเปนรอยละ 20.00
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
1. ดานกระบวนการจัดทําเอกสาร เกี่ยวกับตาราง ในสวนที่ 2 แนวทางการสรางหลักสูตร
อาชีพสูการมีงานทํา ควรเพิ่มแนวทางการปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสูการมีงานทํา ใหเห็นเปน
ตัวอยาง เพื่อใหโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทของตน
2. ภาพประกอบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยังมีนอย ควรเพิ่มภาพที่เปนผลงานของนักเรียน
ใหมากขึ้น เพื่อจะชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
3. เพื่อใหครูเห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงานสรางอาชีพมากขึ้น
ควรยกตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหโรงเรียนสามารถ เลือกประยุกต
ใชไดตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
4. โรงเรียนดีประจําตําบลมีเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนดานการสรางงานอาชีพเพื่อใหมี
ความพรอมที่จะกาวไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน นอกจากจะใหความรูดานการสงเสริมอาชีพแลว
ควรจะเพิ่มความรูประกอบเกี่ยวกับกฎหมายและการคุมครองผลิตภัณฑดวย
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
ในการทดลองใชเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชเอกสารแนวทาง
การสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล หลังจากนําไปใชพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนดานการ สงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
ความคิดเห็นในการนําเอกสารไปทดลองใช
โปรดพิจารณารายการตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน โดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร
ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1 สาระในบทนํา ซึ่งไดแกหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ กรอบแนวคิด
และนิยามศัพทเฉพาะ
2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน
2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ
สูการมีงานทํา
2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทําสูการปฏิบัติ
3 บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ
สูการมีงานทํา
4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ
4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ
4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา
5.1 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของกรมอาชีวศึกษา
5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน
7 ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม
8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ
สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล
ดานคุณภาพของเอกสาร
ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด
9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล
11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย
12 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย
13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ
เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
ดานประโยชนในการนําไปใช
เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด
15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน
การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง
ที่

รายการ

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร
ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1 สาระในบทนํา ซึ่งไดแกหลักการและเหตุผล
+1 +1 +1
3
วัตถุประสงคและ เปาหมายการดําเนินงาน
ประโยชนที่ไดรับ กรอบแนวคิด และ
นิยามศัพทเฉพาะ
2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน
+1 +1 +1
3
2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตร
+1 +1 +1
3
อาชีพสูการมีงานทํา
2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรู
+1 +1 +1
3
หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทํา
+1 +1 +1
3
สูการปฏิบัติ
3 บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการสราง
+1 +1 +1
3
หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ
+1 +1 +1
3
4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ
+1 +1 +1
3
4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ
+1 +1 +1
3
4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
+1 +1 +1
3
5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา
5.1 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
+1 +1 +1
3
5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
+1 +1 +1
3
5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ
+1 +1 +1
3
กรมอาชีวศึกษา
5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
+1 +1 +1
3

รวม

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1 +1

6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานอาชีพ การประเมินผลงาน
ดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน
7 ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม
+1 +1
8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใช
+1 +1
หลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา ของโรงเรียนดี
ประจําตําบล
ดานคุณภาพของเอกสาร
ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด
9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
+1 +1
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมาย
+1
0
ของโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา
+1 +1
และทันสมัย
12 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและ
+1 +1
เขาใจงาย
13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
+1 +1
14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความ +1 +1
สอดคลองกับเนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาได
ชัดเจนขึ้น
ดานประโยชนในการนําไปใช
เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด
15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ
+1 +1
ในการจัดการเรียนการสอนดานการสรางงาน
สรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการ
+1 +1
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง

IOC

รวม

3

1.00

+1
+1

3
3

1.00
1.00

+1

3

1.00

+1

2

0.66

+1

3

1.00

+1

3

1.00

+1
0

3
2

1.00
0.66

+1

3

1.00

+1

3

1.00
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ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู
ในการทดลองใชเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล” (n = 37)
ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร
ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1 สาระในบทนํา ซึ่งไดแกหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและ 12 18 7
เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ กรอบแนวคิด
และนิยามศัพทเฉพาะ
2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน
13 15 9
2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 19 11 7
2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ
18 12 5
สูการมีงานทํา
2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทําสูการปฏิบัติ
15 14 8
3 บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ
17 12 5
สูการมีงานทํา
4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ
17 15 3
4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ
17 19 1
4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ
18 12 7
4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
20 9 8
5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา
5.1 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
25 10 2
5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
19 12 4
5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของกรมอาชีวศึกษา
25 9 3
5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
22 10 5
6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
24 9 4
การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

2
3
2

2
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ที่

รายการ

7 ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม
8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ
สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล
ดานคุณภาพของเอกสาร
ทานคิดวาสวนประกอบของเอกสารตอไปนี้ มีคุณภาพมากนอยเพียงใด
9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล
11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย
12 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย
13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ
เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
ดานประโยชนในการนําไปใช
เอกสารเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด
15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน
การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
26 5 6
18 9 8 2

16

13

8

19

10

8

20
18
16
15

12
17
15
14

5
2
4
5

19

16

2

24

9

4

2
3
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ตาราง

ความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทํา
ของโรงเรียนดีประจําตําบล (n = 37)

ที่
รายการ
X
SD
ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร
1 สาระในบทนํา ซึ่งไดแกหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและ
4.13
.71
เปาหมายการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ กรอบแนวคิด
และนิยามศัพทเฉพาะ
2 แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา
2.1 เปาหมายคุณภาพผูเรียน
4.10
.77
2.2 การปรับโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรอาชีพสูการมีงานทํา 4.32
.78
2.3 กระบวนการสรางและการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ
4.24
.89
สูการมีงานทํา
2.4 การนําหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทําสูการปฏิบัติ
4.18
.77
3 บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการสรางหลักสูตรอาชีพ
4.16
.95
สูการมีงานทํา
4 การพัฒนางานอาชีพดวยการพัฒนาตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.1 ความสําคัญของการพัฒนางานอาชีพ
4.27
.83
4.2 แนวทางในการพัฒนางานอาชีพ
4.43
.55
4.3 การพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.29
.77
4.4 การตอยอดสินคาหรือผลิตภัณฑ
4.32
.81
5 ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการมีงานทํา
5.1 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
4.62
.59
5.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.29
.87
5.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกรมอาชีวศึกษา
4.59
.64
5.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
4.45
.73
6 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
การประเมินผลงานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะ
4.54
.69
การปฏิบัติงาน
7 ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม
4.54
.76
8 นวัตกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพการใชหลักสูตรอาชีพ
4.16
.95
สูการมีงานทํา ของโรงเรียนดีประจําตําบล
รวม 4.33
.72

ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ที่
รายการ
ดานคุณภาพของเอกสาร
9 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 เนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตามเปาหมายของโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล
11 เนื้อหามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชา และทันสมัย
12 ภาษาที่ใชถูกตองชัดเจน สื่อความหมายและเขาใจงาย
13 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
14 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง มีความสอดคลองกับ
เนื้อหา ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น
รวม
ดานประโยชนในการนําไปใช
15 เอกสารเรื่องนี้สงเสริมความรูความเขาใจ ในการจัดการเรียน
การสอนดานการสรางงานสรางอาชีพเพื่อการมีงานทํา
16 ความรูจากเอกสารนี้ นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมงานอาชีพไดจริง
รวม
รวมทั้งสิ้น

X

SD

ความหมาย

4.21

.78

มาก

4.29

.81

4.40
4.43
4.32

.72
.60
.74

มาก
มาก
มาก

4.10

.93

มาก

4.29

.72

มาก

4.40

.76

มาก

4.54

.69

มากที่สุด

4.47
4.33

.68
.72

มาก
มาก

มาก

จากตาราง ความคิดเห็นของครูในการทดลองใชเอกสารแนวทางการสรางงานอาชีพ
สูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล โดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.33)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่ คือดานประโยชนในการนําไปใช ( X = 4.47)
รองลงมาไดแก ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร ( X = 4.33) และดานคุณภาพของ
เอกสาร ( X = 4.29)
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดมี 5 รายการ
ลําดับจากมากไปหานอยไดแก ตัวอยางกระบวนการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูดานอาชีพสูการ
มีงานทําเรื่องรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ( X = 4.62) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกรม
อาชีวศึกษา ( X = 4.59) ตัวอยางเครื่องมือการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ การประเมินผล
งานดานอาชีพ และการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ( X = 4.54) ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑใหม ( X = 4.54) และความรูจากเอกสารนี้นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
งานอาชีพไดจริง ( X = 4.54)
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ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น (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

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
TOTAL1
Valid N (listwise)

N
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Minimum Maximum
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.71
5.00

Mean
4.1351
4.1081
4.3243
4.2432
4.1892
4.1622
4.2703
4.4324
4.2973
4.3243
4.6216
4.2973
4.5946
4.4595
4.5405
4.5405
4.1622
4.3355

Std.
Deviation
.71345
.77401
.78365
.89460
.77595
.95782
.83827
.55480
.77692
.81833
.59401
.87765
.64375
.73009
.69100
.76720
.95782
.72401
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Descriptive Statistics

A18
A19
A20
A21
A22
A23
TOTAL2
Valid N (listwise)

N
37
37
37
37
37
37
37
37

Minimum Maximum
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.67
5.00

Mean
4.2162
4.2973
4.4054
4.4324
4.3243
4.1081
4.2973

Std.
Deviation
.78652
.81189
.72493
.60280
.74737
.93642
.72556

Descriptive Statistics

A24
A25
TOTAL3
Valid N (listwise)

N

Minimum Maximum
37
2.00
5.00
37
3.00
5.00
37
2.50
5.00
37

Std.
Mean
Deviation
4.4054
.76229
4.5405
.69100
4.4730
.68664
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Descriptive Statistics

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
TOTAL
Valid N (listwise)

N
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Minimum Maximum
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
2.68
5.00

Mean
4.1351
4.1081
4.3243
4.2432
4.1892
4.1622
4.2703
4.4324
4.2973
4.3243
4.6216
4.2973
4.5946
4.4595
4.5405
4.5405
4.1622
4.2162
4.2973
4.4054
4.4324
4.2162
4.1081
4.4054
4.5405
4.3330

Std.
Deviation
.71345
.77401
.78365
.89460
.77595
.95782
.83827
.55480
.77692
.81833
.59401
.87765
.64375
.73009
.69100
.76720
.95782
.78652
.81189
.72493
.60280
.85424
.93642
.76229
.69100
.72333
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รายชื่อศึกษานิเทศกผูตรวจสอบคุณภาพเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
จําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
1. ภาคเหนือตอนบน

ชื่อ - สกุล
1. นายกันตวิชญ มะโนคํา
2. นางปาณิศา คมนัย
2. ภาคเหนือตอนลาง
3. นางธนพรรณ รอดกําเหนิด
4. นายวิเชียร จันทร
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5. นายบุญไทย แสนอุบล
6. นายเมธี มูลธิ
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7. นางเพ็ญศรี นาถ้ําพลอย
8. นางสุชีรา สาฆอง
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 9. นายอดุลย สุชิรัมย
10. นางสาวประยงคศรี พูลทรัพย
6. ภาคกลาง
11. นายโสรส มั่นดี
12. นายชัยรัช ปลิวมา
7. ภาคตะวันออก
13. นางวาสนา วรรณฉวี
14. นายธนพล แสนยานุภาพ
8. ภาคตะวันตก
15. นายวินัย ธรรมเกื้อกูล
16. วาที่ รต.วิบูลย ชมละมาย
9. ภาคใตตอนบน
17. นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ
18. นายวิลาศ ชูชวย
10. ภาคใตตอนลาง
19. นางอนงคนุช ผลยะฤทธิ์
20. นางสาวสุภา นามะสนธิ

เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เชียงใหม เขต 2
สพป.ลําปาง เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพม. 25 ขอนแกน
สพป.บุรีรัมย เขต 1
สพม. 29 อุบลราชธานี
สพป.อางทอง
สพป. ชัยนาท
สพป.นครนายก
สพป.ระยอง เขต1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1
สพป.นครศรีฯ เขต 4
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเอกสาร
“แนวทางการสรางงานอาชีพสูการมีงานทําของโรงเรียนดีประจําตําบล”
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โรงเรียน
บานหนองปลามัน
บานเมืองกึ้ด
วัดเสด็จ
วัดน้ําโทง
วัดกลางดง
อนุบาลวังทรายพูล
บานบุงอายเจี้ยม
ชุมชนบานเมืองการุง
บานพุทธรักษา
บานวังเยี่ยม
บริบาลภูมิเขตต
บานผักบุง (อาสา)
บานบรบือ (บรบือราษฎรผดุง)
บานหนองหวาโนนทอง
บานไผพิทยาคม
ขอนแกนวิทยายน 2
(สมาน สุเมโธ)
ไตรมิตรวิทยาคาร
วัดบานปราสาท
หนองบอสามัคคีวิทยา
วัดบานปา
วัดทาชุมนุม
วัดโพธิ์งาม
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ

เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เชียงใหม เขต 2

ภูมิภาค
1. ภาคเหนือตอนบน

สพป.ลําปาง เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1

2. ภาคเหนือตอนลาง

สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.มหาสารคาม เขต 1

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

สพม. 25 ขอนแกน

สพป.บุรีรัมย เขต 1
สพม. 29 อุบลราชธานี
สพป.อางทอง
สพป. ชัยนาท

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
6. ภาคกลาง
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ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โรงเรียน
วัดพลอยกระจางศรี
วัดโพธิ์แกวเบญจธาราม
บานสํานักทอง
วัดน้ําคอก
วัดชุกพี้
บานหวยน้ําขาว
บานกุยแหย
พุทธวิมุติวิทยา
วัดทาไทร
บานปากกะแตะ
วัดเทวดาราม
บานวัวลุง
วัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)
บานจือแร

เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครนายก

ภูมิภาค
7. ภาคตะวันออก

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

8. ภาคตะวันตก

สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1

9. ภาคใตตอนบน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1

10. ภาคใตตอนลาง
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวน ไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนวิเคราะห (Analysis) หรือการวิจัย1 (Research : R1)
ไดแก
 แบบสอบถามศึกษานิเทศก เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล ตั้งแตปงบประมาณ 2553-2558
(แบบสอบถามปลายเปด)
2. เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการพัฒนา2 (Development : D2) ประกอบดวย
2.1 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guideline)
2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline)
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูแทนชุมชน
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณนักเรียน
2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (แบบสอบถามออนไลน)
ฉบับที่ 2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และศึกษานิเทศก ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิค
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ฉบับที่ 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ฉบับที่ 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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แบบสอบถามศึกษานิเทศก
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ตั้งแตปงบประมาณ 2553-2558
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมา ตั้งแตเริ่มตน
โครงการ คือปงบประมาณ 2553-2558 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจํา
ตําบลในเขตพื้นที่การศึกษา 5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคใต ที่ เ ปน คณะทํ างานจัดทําแนวทางการพัฒ นาคุณภาพโรงเรีย นดีป ระจําตําบล
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 30 คน
3. แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามปลายเปด ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ
ทั้งในขอดีและขอที่ควรแกไขปรับปรุง/เพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา...................................................
มัธยมศึกษา.....................................................
ประสบการณในการนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล............... ป
ตอนที่ 2 ประเด็นคําถาม
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผานมา ตั้งแตเริ่มตนโครงการปงบประมาณ
2553 ถึง 2558 มีผลการพัฒนาที่ปรากฏแลวระดับหนึ่ง ในฐานะที่ทานเปนผูดูแลรับผิดชอบโรงเรียน
ในโครงการ ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลในประเด็น
ตอไปนี้
2.1 สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล
2.2 การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 กระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็น
3.1 สภาพความพรอมของโรงเรียนดีประจําตําบล
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3.2 การดําเนินงานของศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3.3 กระบวนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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คําชี้แจง

ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guideline)
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
...................................................

1. ประเด็นการสนทนากลุมฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะที่ 3 (ปงบประมาณ 2558 – 2560)
2. ผูเขาสนทนากลุม ประกอบดวย
2.1 ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นดีป ระจําตําบล ที่กําหนดจุดสนทนากลุม 10 จุด ทั่ว ประเทศ
(ตามจุดของการสัมภาษณ) จํานวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน ยกเวนโรงเรียนที่เปนจุดสัมภาษณ
2.2 ครู จํานวน 10 คน กระจายมาจาก 10 โรงเรียน (ซึ่งอาจไมซ้ํากับโรงเรียนของการ
สนทนากลุมผูบริหาร) ประกอบดวยครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน ครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น 7 คน
2.3 ศึกษานิเทศก ผูเปนคณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจําตําบลระดับประเทศ ปงบประมาณ 2559 จํานวน 982 คน
3. สิ่งที่ไดจากการสนทนากลุม ไมมีผลกับผูรวมสนทนาทุกทานแตอยางใด เพียงใชเปนขอมูล
ประกอบการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model” เทานั้น
4. มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ที่ใชเปนขอมูลในการสนทนา องคประกอบของ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล ไดแก
4.1 มาตรฐานดานปจจัย มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถ
นําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 อาคารสถานที่ เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน
4.2 มาตรฐานดานกระบวนการ มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 การสรางโอกาสทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ
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4.3 มาตรฐานดานผลผลิต มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนทํามาหากิน
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนเปนคนดี
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเปนคนเกง
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเปนคนมีความสุข
5. ขอมูลในแบบบันทึกการสนทนากลุม ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของการสนทนากลุม
ตอนที่ 2 ประเด็นสนทนากลุม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของการสนทนากลุม
วันที่ดําเนินการสนทนา วันที่........... เดือน....................พ.ศ. 2560 เวลา......................
ผูดําเนินการ (Moderator)...............................................................................................
ผูจดบันทึก (Note Taker)...............................................................................................
ผูชวยผูดําเนินการ (Assistant)........................................................................................
.........................................................................................
ผูเขารวมสนทนากลุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
สังกัด/หนวยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ตอนที่ 2 ประเด็นการสนทนากลุม
2.1 ทานเห็นวาการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ประสบความสําเร็จมากที่สุด
ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเรื่องใด เพราะเหตุใด
2.1.1 ดานปจจัย
ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................
เหตุผล ....................................................................................................................................
2.1.2 ดานกระบวนการ
ตัวชี้วัดที.่ ................................................................................................................................
เหตุผล ....................................................................................................................................
2.1.3 ดานผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
เหตุผล ....................................................................................................................................
2.2 ทานเห็นวาโรงเรียนดีประจําตําบล มีปญหาหรือขอจํากัดในการดําเนินงานมากที่สุดใน
เรื่องใด เพราะเหตุใด และทานมีขอเสนอแนะในการแกปญหาหรือขอจํากัดนั้นอยางไร
2.2.1 ดานปจจัย
ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................
เหตุผล ..................................................................................................................................
2.2.2 ดานกระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................
เหตุผล ..................................................................................................................................
2.2.3 ดานผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................
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 ที่ทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ และเปนโรงเรียนทํามาหากิน
1) ดานการบริหารจัดการ
2) ดานวิธีการสรางโอกาสทางการศึกษา
3) ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
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2.3.3 ครู - ทานมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไร ที่ทําใหนักเรียน
1) เปนคนดี
2) เปนคนเกง ดานวิชาการ ดานอาชีพ
3) เปนคนมีความสุขในการเรียน
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูดําเนินการสนทนา
(.........................................................................)
ตําแหนง...............................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูจดบันทึก
(.........................................................................)
ตําแหนง...............................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูชวยผูดําเนินการ
(.........................................................................)
ตําแหนง..............................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูชวยผูดําเนินการ
(.........................................................................)
ตําแหนง..............................................................
...................../............................/......................
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แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline)
ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูแทนชุมชน
.............................................................

แบบสัมภาษณ
ฉบับที่ 1

คําชี้แจง

1. แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ครู และผูแทนชุมชน เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ของการพัฒนาระยะที่ 3 (ปงบประมาณ 2558 – 2560)
2. ผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการผูบริหาร จากโรงเรียน
กลุมเปาหมายตามที่กําหนด จํานวน 10 โรงเรียน
2.2 ครูจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 คน และ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 3 คน
2.3 ผูแทนชุมชน ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียนละ 4 คน ไดแก พระสงฆ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง และผูนําชุมชน
3. สถานที่สัมภาษณ สัมภาษณ ณ โรงเรียนกลุมเปาหมาย หรือสถานที่อื่นตามที่ผูให
สัมภาษณนัดหมาย
4. ขอมูลจากการสัมภาษณในครั้งนี้จะเปนการนําเสนอในภาพรวม และถามีการอางอิงคําพูด
ของผูใหสัมภาษณ จะอางอิงโดยใชนามสมมติ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ ......................................................................................................................
ตําแหนง ..............................................โรงเรียน/หนวยงาน......................................................
วุฒิการศึกษา........................................ประสบการณในการทําหนาที่ปจจุบัน........................ป
เบอรโทรศัพท.......................................e-mail.........................................................................
ใหสัมภาษณในฐานะ  ผูบริหารสถานศึกษา
 ครู
 ผูแทนชุมชน (ระบุ......................................................)
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ตอนที่ 2 ประเด็นคําถาม
2.1 การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานตัวชี้วัดแตละดาน (5 – 5 - 5)
เมื่อพิจารณาแลวทานเห็นวาดานใดประสบความสําเร็จบาง และดานใดประสบความสําเร็จมากที่สุด
เพราะเหตุใด
1) ดานปจจัย ..................................................................................................
...................................................................................................................
เหตุผล .......................................................................................................
....................................................................................................................
2) ดานกระบวนการ .......................................................................................
....................................................................................................................
เหตุผล .......................................................................................................
....................................................................................................................
3) ดานผลผลิต ................................................................................................
เหตุผล ......................................................................................................
.....................................................................................................................
2.2 จากมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ดานปจจัย
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ทั้ง 15 ตัวชี้วัด (5-5-5) ทานเห็นวาการดําเนินการทั้ง 3 ดาน
ยังมีปญหาหรือขอจํากัดอะไรบาง เพราะเหตุใด และทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการแกปญหาหรือ
ขอจํากัดนั้น
1) ดานปจจัย...............................................................................................................
เหตุผล....................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการแกปญหา.................................................................................
...............................................................................................................................
2) ดานกระบวนการ....................................................................................................
เหตุผล....................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการแกปญหา..................................................................................
...............................................................................................................................
3) ดานผลผลิต ............................................................................................................
เหตุผล .....................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการแกปญหา...................................................................................
.................................................................................................................................
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2.3 วิธีการที่ทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ (สําหรับผูบริหารโรงเรียนใช
คําถามขอ 2.3.1, ครู ใชขอ 2.3.2, ผูแทนชุมชนใชขอ 2.3.3)
2.3.1 ผูบริหาร - ทานมีวิธีการอยางไร ที่ทําใหโรงเรียนดีประจําตําบลประสบความสําเร็จ
เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ และเปนโรงเรียนทํามาหากิน
1) ดานการบริหารจัดการ
2) ดานวิธีการสรางโอกาสทางการศึกษา
3) ดานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.3.2 ครู - ทานมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไร ที่ทําใหนักเรียน
1) เปนคนดี
2) เปนคนเกง ดานวิชาการ ดานอาชีพ
3) เปนคนมีความสุขในการเรียน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.3.3 ผูแทนชุมชน - ทานมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน โรงเรียนดีประจําตําบล
ใหประสบความสําเร็จไดอยางไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) .................................................... ผูสัมภาษณ
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
............../......................./.............
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คําชี้แจง

แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline) แบบสัมภาษณ
ฉบับที่ 2
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล
...............................................................

1. แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความภูมิใจ
ในการเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล ความตองการในการพัฒนาตนเอง ประสบการณในการ
เรียนรู วิธีการแกปญหา และวิธีการสงเสริมใหโรงเรียนดีประจําตําบลเกิดการพัฒนา ซึ่งจะสะทอนให
เห็นความเปนคนดี คนเกง และความเปนคนมีความสุข ของนักเรียน ตามมาตรฐานดานผลผลิต
2. ผูใหสัมภาษณเปนนักเรียนของโรงเรียนในกลุมเปาหมายที่กําหนด 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 โรงเรียนที่มีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลือกจากนักเรียนชั้น ม.3
จํานวน 4 คน
2.3.2 โรงเรียนที่มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เลือกจากนักเรียน
ชั้น ม.3 จํานวน 2 คน และนักเรียนชั้น ม.6 จํานวน 2 คน
3. แนวทางการสัมภาษณนักเรียน ผูสัมภาษณใชคําถามที่สะทอนใหเห็นความเปนคนดี คนเกง
และคนมีความสุข ของนักเรียน ซึ่งมีประเด็นหลักเปนแนวทางในการสัมภาษณ ดังนี้
3.1 ดานคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (คนดี) ไดแก ขอ 2 ความซื่อสัตย 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 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
และตอนที่ 2 ประเด็นคําถามสัมภาษณ
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ........................................................................................................................
นักเรียนชั้น ..................................................โรงเรียน................................................................
เบอรโทรศัพท...............................................e-mail.........................................................(ถามี)
ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามสัมภาษณ
1. ในฐานะที่นักเรียน เรียนอยูในโรงเรียนดีประจําตําบล นักเรียนมีความภูมิใจในโรงเรียน
ของตนเองในเรื่องใดบาง เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. นักเรียนมีความตองการใหโรงเรียนพัฒนาในดานใดบาง และมีวิธีการสงเสริมใหเกิด
ความสําเร็จไดอยางไร
2.1 ตองการใหพัฒนาเพื่ออะไร
2.2 นักเรียนจะมีวิธีสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาดานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. นักเรียนไดรวมกิจกรรม หรือเรียนรูเกี่ยวกับงานอาชีพอยางไรบาง
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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แบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 (ออนไลน)

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และศึกษานิเทศก
ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
----------------------------------------

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และศึกษานิเทศก ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
เปนแบบสอบถามในระบบออนไลน จํานวน 32 ขอ มีสาระแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
ในกรอบการดําเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 5-5-5 จํานวน 32 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ผูตอบแบบสอบถาม
2.1 ผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล หรือผูรักษาการ หรือผูทําหนาที่
ฝายบริหาร
2.2 ครูโรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนละ 3-5 คน
2.3 ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการ เขตละ 3-5 คน
3. ขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
4. ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของทานในครั้งนี้ จะนําไปใชประโยชนในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ไมมีผลตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทาน
แตอยางใด
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน
1. สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ครู
 ศึกษานิเทศก
2. ประสบการณการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
 นอยกวา 1 ป
 1 ป – 4 ป
 มากกวา 4 ป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล จําแนกเปน 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
ขอ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ดานปจจัย : องคประกอบที่เกื้อหนุนใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจําตําบล
1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมัน่ ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเอง
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รักเมตตาตอศิษย
ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเครือขาย และ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ มีสว นรวมในการจัดการศึกษา
4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสมสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน
5 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
6 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามารถใชไดอยางคุมคา
และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
7 วัสดุ อุปกรณ สือ่ เทคโนโลยีของโรงเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ
และเหมาะสมกับผูเรียน
8 แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
9 อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย
พรอมใชงาน
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ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
ดานกระบวนการ : การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบลที่สงผลใหบรรลุความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด
10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบตั ิไดอยางเปนระบบ
11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
12 โรงเรียนจัดการศึกษาที่สอดคลอง ครอบคลุมกับนักเรียนทุกกลุมอยาง
เทาเทียมกัน
13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนงานอาชีพที่เปน
เอกลักษณของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
14 ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
15 ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม
16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
อยางตอเนื่องและเหมาะสม
17 ครูใชกระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานผลผลิต : สิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล
20 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
22 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
23 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
24 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพติด
26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิดรายไดระหวางเรียน
27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เหมาะสมกับระดับชั้น
28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับระดับชั้น
29 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/ O-NET) สูงขึ้นจากปที่ผานมา
30 นักเรียนมีสุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน
31 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะตามความสนใจ
และความถนัด
32 นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
ขอ

รายการ

1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………….......………………………………………………………………
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
.............................................................

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2.1

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2558-2560
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ทานตอบขอมูลในฐานะใด
ศึกษานิเทศก
ผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล
ครูโรงเรียนดีประจําตําบล
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ดําเนินงานมาจนถึงชวงสุดทายของโครงการ
ในฐานะที่ทานเปนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทานมีความพึงพอใจ
ตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ ที่ชวยใหโรงเรียนเกิดความกาวหนา ในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ที่

รายการ

1. ดานกระบวนการนิเทศ
1) การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน และปฏิบัติได
2) การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน
3) รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนําโรงเรียน
มีความเหมาะสม
4) การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
5) การสรุปและการรายงานผล หรือแจงผลการนิเทศ
มีการดําเนินการเปนประจําตามวาระของงาน
6) การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานความกาวหนา
ของโรงเรียนตอสาธารณชน มีการปฏิบัติสม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

2. ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ
7) วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจและมีความพรอม
เพื่อขอรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดี
ประจําตําบล
8) การสรางความโปรงใสในการประเมินและรับรองโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
9) วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน
3. ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
10) การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริม
งานอาชีพ เพื่อการหารายไดระหวางเรียน
11) การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดีประจําตําบล
สรางผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
ที่มีความเหมาะสมและเปนประโยชน
4. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน
12) การกําหนดเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน
ใหมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาค
13) การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงาน เชน การจัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน การประกวดแขงขันของแตละเขตพื้นที่การศึกษา
14) การจัดกิจกรรมใหบุคลกรของโรงเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหารโรงเรียนดี
ประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด
15) ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และ VTR
เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพ ของโรงเรียน
มีประโยชนคุมคา
5. ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ
16) โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางที่ดี
ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ
17) ทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวม
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล

302

ที่

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

รายการ
18) ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริมงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน
19) โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานของการเปนโรงเรียนตนแบบ
20) โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2.2

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล
................................
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนที่มีตอ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ในการนําผลที่ไดจากการนิเทศไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด
พระสงฆ
ผูนําชุมชน
ผูปกครองนักเรียน
กรรมการสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนดีประจําตําบลเปนโรงเรียนเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงพัฒนาใหเปน
โรงเรียนดีมีคุณภาพ ในฐานะที่ทานเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ทานมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในประเด็นตอไปนี้
มากนอยเพียงใด โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ที่

รายการ

1 กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1) โรงเรียนนําผลที่ไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาการศึกษา
จนเกิดความกาวหนา
2) โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ
3) โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
4) โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง
และชุมชน เพื่อการพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
5) ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการรวมชวยเหลือ
ดูแลนักเรียน

5

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1
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ที่

รายการ

2 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
6) บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ
7) แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป
มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
8) การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9) วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
เพียงพอและมีคุณภาพ
10) อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน
3 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ
11) กระบวนการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
12) โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชน
13) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ
14) กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
15) กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการมีประสิทธิภาพ
4 ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต
16) โรงเรียนมีการพัฒนาที่กาวหนาจนเปนโรงเรียนคุณภาพ
17) โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ ที่นําไปสู
การเปนโรงเรียนทํามาหากิน
18) นักเรียนเปนคนดี
19) นักเรียนเปนคนเกง
20) นักเรียนเปนคนมีความสุข

5

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะทั่วไป
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
.............................................................
คําชี้แจง

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2.3

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ 2558-2560
2. ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนของโรงเรียนในกลุมเปาหมายที่กําหนด โรงเรียนละ
10 คน (โดยไมซ้ํากับนักเรียนผูใหสัมภาษณ) 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) โรงเรียนที่มีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลือกจากนักเรียนชั้น ม.2 และ
ม.3 จํานวน 10 คน
2) โรงเรียนที่มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เลือกจาก
นักเรียนชั้น ม.3 จํานวน 5 คน และนักเรียนชั้น ม.6 จํานวน 5 คน
3. ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
4. ขอมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนําไปใชประโยชนในการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ไมมีผลตอสถานภาพและการเรียนของนักเรียนแตอยางใด
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
นักเรียนชั้น .......................................โรงเรียน...................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ในฐานะที่นักเรียนเปนนักเรียนโรงเรียนดีประจําตําบล นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจําตําบล ในประเด็นตอไปนี้มาก
นอยเพียงใด โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ โดย
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
ที่

รายการ

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติการสอน
3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว
4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน
5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการกับผูเรียน
6 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น
และปลอดภัย
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม
8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน
ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ที่

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

รายการ

9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเนนงานอาชีพที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน
10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม
11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน
และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
13 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานอื่น
14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน
และประหยัดอดออม
16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข
17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
ตามความสนใจและความถนัด
19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได
ระหวางเรียน
20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน
และมีความสุขกับการเรียน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผูตรวจสอบรูปแบบ 8S’s Supervisory Model
1. ดร.อรทัย มูลคํา
อดีตที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูดูแลรับผิดชอบบริการจัดการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
ระยะที่ 1 และ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายประกอบ มณีโรจน อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
3. นางสายสมร ยุวนิมิ
อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
4. นายกิตติ กสิณธารา
อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นครปฐม
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
5. ดร.ขนิษฐ สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
คณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
6. ดร.บุญทอง บุญทวี
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
7. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล การ
จัดการศึกษา
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รายชื่อผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. นายประกอบ มณีโรจน อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผูทรงคุณวุฒินอกราชการที่เปนคณะนิเทศโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
2. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช อดีตอาจารยประจําสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล
การจัดการศึกษา
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
3. ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ง (1)

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC รวม
1
2
3
ดานปจจัย : องคประกอบที่เกื้อหนุนใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดในโรงเรียนดี
ประจําตําบล
1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี +1 +1 +1
3
1.00
บริหารแบบมีสวนรวม ใชเทคโนโลยี มีภาวะผูนํา และพัฒนา
ตนเอง
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี รักเมตตา
+1 +1 +1
3
1.00
ตอศิษย ตอตนเอง ใชเทคโนโลยี และเปนกัลยาณมิตร
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเครือขาย และ +1 +1 0
2
0.66
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสม
+1 +1 +1
3
1.00
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
5 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา +1 +1 +1
3
1.00
คุณภาพการศึกษา
6 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามารถใชได
+1 0 +1
2
0.66
อยางคุมคา และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
7 วัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนมีความทันสมัย
+1 +1 +1
3
1.00
เพียงพอ และเหมาะสมกับผูเ รียน
8 แหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
+1 +1 +1
3
1.00
9 อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย
+1 +1 +1
3
1.00
พรอมใชงาน
ดานกระบวนการ : การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล ที่สงผลใหบรรลุความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด
10 โรงเรียนมีการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบตั ิไดอยางเปน +1 +1 +1
3
1.00
ระบบ
11 โรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 +1 +1
2
0.66
มาใชในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
12 โรงเรียนจัดการศึกษาที่สอดคลอง ครอบคลุมกับ
+1 +1 +1
3
1.00
นักเรียนทุกกลุม อยางเทาเทียมกัน
13 โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนงานอาชีพ
+1 +1 +1
3
1.00
ที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ

รายการ
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ขอ
14
15

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1

ครูจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม
16 ครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการที่
+1 +1 +1
หลากหลายอยางตอเนื่องและเหมาะสม
17 ครูใชกระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการ
+1 +1 +1
จัดการเรียนรู
18 โรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
+1 +1 +1
และมีประสิทธิภาพ
19 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางคานิยมหลักของคนไทย
+1 +1 +1
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ
ดานผลผลิต : สิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียนดีประจําตําบล
20 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชน
+1 +1 +1
และหนวยงานอื่น ๆ
21 โรงเรียนมีเอกลักษณ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ
+1 +1 +1
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
22 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
+1 +1 0
23 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
+1 +1 +1
24 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย
+1 +1 +1
12 ประการ
25 นักเรียนปลอดจากอบายมุข และสารเสพติด
+1 +1 +1
26 นักเรียนใชความรู ทักษะสรางอาชีพ กอใหเกิดรายได
+1 +1 +1
ระหวางเรียน
27 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
+1 +1 +1
เหมาะสมกับระดับชั้น
28 นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
+1 +1 +1
ที่เหมาะสมกับระดับชั้น
29 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/ O-NET)
+1 +1 +1
สูงขึ้นจากปที่ผานมา
30 นักเรียนมีสุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน
+1 +1 +1
31 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
+1 +1 +1
ตามความสนใจ และความถนัด
32 นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
+1 +1 +1

IOC

รวม

3
3

1.00
1.00

3

1.00

3

1.00

3

1.00

3

1.00

3

1.00

3

1.00

2
3
3

0.66
1.00
1.00

3
3

1.00
1.00

3

1.00

3

1.00

3

1.00

3
3

1.00
1.00

3

1.00
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับที่ 2.1
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ที่

รายการ

1. ดานกระบวนการนิเทศ
1) การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน
และปฏิบัติได
2 การสื่อสารและการประสานงาน
กับโรงเรียนมีความชัดเจน
3) รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศแนะนํา
โรงเรียนมีความเหมาะสม
4) การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน ของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ
5) การสรุปและการรายงานผล หรือแจงผล
การนิเทศ มีการดําเนินการเปนประจํา
ตามวาระของงาน
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน
ความกาวหนาของโรงเรียนตอสาธารณชน
มีการปฏิบัติสม่ําเสมอ
2. ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ
7) วิธีการนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจ
และมีความพรอม เพื่อขอรับการประเมิน
เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
8) การสรางความโปรงใสในการประเมินและ
รับรองโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
9) วิธีสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน
3. ดานเทคนิคการนิเทศสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
10) การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตรหรือ
กิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ เพื่อการหารายได
ระหวางเรียน

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3

IOC

รวม

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1

0

2

0.66

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1

+1

2

0.66

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1

+1

2

0.66

+1 +1 +1

3

1.00

0

0
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ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
+1 +1 +1

IOC

11) การออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี
3
ประจําตําบล สรางผลงาน “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ” ที่มีความเหมาะสม
และเปนประโยชน
4. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน
12) การกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
+1 +1 +1
3
การดําเนินงานใหมีความครอบคลุมทั่วถึง
ทุกภูมิภาค
13) การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
+1 +1 +1
3
เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เชน
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประกวด
แขงขัน ฯลฯ ของแตละเขตพื้นที่การศึกษา
14) การจัดกิจกรรมใหบุคลกรของโรงเรียนเกิด +1 +1 +1
3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนาผูบริหาร
โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด
15) ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
+1 +1 +1
3
Practices) และ VTR เผยแพรกระบวนการ
จัดการเรียนรูดานอาชีพของโรงเรียน
มีประโยชนคุมคา
5. ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ
16) โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางที่ดี +1 +1 +1
3
ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ
17) ทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการ
+1 +1 +1
3
มีสวนรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจําตําบล
18) ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริม
+1 +1 +1
3
งานอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียน
ทํามาหากิน
19) โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
+1 +1 0
2
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของการเปนโรงเรียน
ตนแบบ
20) โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง
+1 +1 +1
3
เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

รวม
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถามฉบับที่ 2.2
ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล
ที่

รายการ

1

กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1) โรงเรียนนําผลที่ไดรับจากการนิเทศไป
พัฒนาการศึกษาจนเกิดความกาวหนา
2) โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ
3) โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4) โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน เพื่อการพัฒนาดาน
บรรยากาศสิ่งแวดลอม
5) ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจในการ
รวมชวยเหลือดูแลนักเรียน
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน
ดานปจจัย
6) บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ
7) แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได
อยางเปนรูปธรรม
8) การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9) วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
เพียงพอและมีคุณภาพ
10) อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม
พรอมใชงาน
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดาน
กระบวนการ
11) กระบวนการบริหารของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
12) โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกับเยาวชน

2

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3

IOC

รวม

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1

0

3

0.66

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3

1.00
1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3

1.00
1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00
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ที่

4

รายการ
13) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีคุณภาพ
14) กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ
15) กระบวนการสรางคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการมีประสิทธิภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน
ดานผลผลิต
16) โรงเรียนมีการพัฒนาที่กาวหนา
จนเปนโรงเรียนคุณภาพ
17) โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพที่
นําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน
18) นักเรียนเปนคนดี
19) นักเรียนเปนคนเกง
20) นักเรียนเปนคนมีความสุข

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
+1 +1 +1

IOC

รวม

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

1.00
1.00
1.00
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม ฉบับที่ 2.3
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่

รายการ

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา
มีความรับผิดชอบเสียสละ และทุมเทเวลา
ในการปฏิบัติหนาที่
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติการสอน
3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว
4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสม
กับผูเรียน
5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการกับผูเรียน
6 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศ
รมรื่นและปลอดภัย
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของ
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม
8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแก
ผูเรียน ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน
9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเนนงานอาชีพที่เปนเอกลักษณของ
โรงเรียน
10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม
11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา
ปรึกษาหารือกันและติดตามการดําเนินงาน
ภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการอยางมีประสิทธิภาพ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3

IOC

รวม

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

0

+1 +1

2

0.66

+1

+1 +1

3

1.00
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ที่

รายการ

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
13 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชน
และหนวยงานอื่น
14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
ขยัน และประหยัดอดออม
16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข
17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขัน
ทักษะวิชาการระดับโรงเรียน และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา
ศิลปะ ตามความสนใจและความถนัด
19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ
สรางรายไดระหวางเรียน
20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนและมีความสุขกับการเรียน

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3

IOC

รวม

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1
+1

+1 +1
0 +1

3
2

1.00
0.66

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00

+1

+1 +1

3

1.00
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ภาคผนวก ง (2)
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.1
ขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล (n=306)
รายการ

5

ดานกระบวนการนิเทศ
1. การวางแผนนิเทศโรงเรียนมีความชัดเจน
และปฏิบัติได
2. ความชัดเจนในการสื่อสารและการ
ประสานงานกับโรงเรียน
3. การใชเทคนิค วิธีการนิเทศแนะนําโรงเรียน
ของศึกษานิเทศก
4. ความสม่ําเสมอในการไปนิเทศกํากับ
ติดตามและประเมินผล
5. การสรุปและการรายงานผลการนิเทศ
6. การเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
ความกาวหนาของโรงเรียนตอสาธารณชน

รวม

ดานการนิเทศและประเมินโรงเรียนตนแบบ
7. การนิเทศใหโรงเรียนเกิดความเขาใจ และมี
ความพรอมเพื่อขอรับการประเมินเปนโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
8. ความโปรงใสในการประเมินและรับรอง
โรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล
9. การสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จนเกิดความกาวหนาและยั่งยืน
รวม
ดานการสงเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
10. การนิเทศใหโรงเรียนจัดหลักสูตร
หรือกิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ เพื่อการหา
รายไดระหวางเรียน

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

140

118

48

-

-

131

124

49

2

-

135

119

50

2

-

119

148

38

1

-

116

147

40

3

-

128

129

45

4

-

771

783

270

12

-

121

148

34

3

-

107

148

46

5

-

112

141

50

3

-

340

437

130

11

-

103

144

39

20

-
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รายการ
11. ความเหมาะสมและความเปนประโยชน
ของการออกแบบการนิเทศใหโรงเรียนดี
ประจําตําบล สรางผลงาน “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”

5
160

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
95
40
11

รวม 263
239
79
ดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานของโรงเรียน
12. การกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
139
119
39
การดําเนินงานใหมีความครอบคลุมทั่วถึง
ทุกภูมิภาค
13. การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
118
132
46
เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การประกวดแขงขัน
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษา
14. การจัดกิจกรรมใหบุคลากรของโรงเรียน
134
127
35
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสัมมนา
โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค 9 จุด
15. ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
110
126
60
Practices) และ VTR เผยแพร
กระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพ
ของโรงเรียนมีประโยชนคุมคา
501
504
180
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ
16. โรงเรียนของทุกภูมิภาคเปนแบบอยางที่ดี
100
161
43
ในการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมงานอาชีพ
17. ทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการ
113
155
38
มีสวนรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีประจําตําบล
18. ความพรอมของโรงเรียนในการสงเสริม
107
158
40
งานอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียน
ทํามาหากิน
19. โรงเรียนมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
101
164
39
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของการเปน
โรงเรียนตนแบบ

1
-

31

-

9

-

10

-

10

-

10

-

39

-

2

-

-

-

1

-

2

-
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รายการ
20. โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

5
104

รวม 525
รวมทั้งสิ้น 2,400
เฉลี่ย 120
คิดเปนรอยละ 39.22

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
159
41
2

1
-

797
2,760
138
45.10

-

201
860
43
14.05

7
100
5
1.63

321

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.2
ขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน
ตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล (40 คน)
5

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1

22

18

-

-

-

17

14

9

-

-

19

14

7

-

-

20

18

2

-

-

23

15

2

-

-

รวม 101 79

20

-

-

21 15

4

-

-

17

13

10

-

-

16

14

10

-

-

16

12

12

-

-

15

15

10

-

-

รวม 85 69 46
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานกระบวนการ
11. กระบวนการบริหารของโรงเรียนมี
21 15 4
ประสิทธิภาพ
12. โรงเรียนมีการสรางโอกาสทางการศึกษา
18 14 8
ใหกับเยาวชน

-

-

-

-

-

-

รายการ
กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1. โรงเรียนนําผลที่ไดรับจากการนิเทศ
ไปพัฒนาการศึกษาจนเกิดความกาวหนา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในการจัด
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ
3. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน เพื่อการพัฒนา
ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
5. ผูปกครองและชุมชนมีความเต็มใจ
ในการรวมชวยเหลือดูแลนักเรียน
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานดานปจจัย
6. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ
7. แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช
ไดอยางเปนรูปธรรม
8. การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9. วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
เพียงพอและมีคุณภาพ
10. อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม
พรอมใชงาน

X

SD
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รายการ
13. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
14. กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ
15. กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการมีประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
24 16 15

15

10

-

-

18

17

5

-

-

รวม 96
ความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐาน ดานผลผลิต
16. โรงเรียนมีการพัฒนาที่กาวหนา
19
จนเปนโรงเรียนคุณภาพ
17. โรงเรียนมีผลงานดานการสงเสริมอาชีพ
26
ที่นําไปสูการเปนโรงเรียนทํามาหากิน
18. นักเรียนเปนคนดี
21
19. นักเรียนเปนคนเกง
14
20. นักเรียนเปนคนมีความสุข
18

77

27

-

-

16

5

-

-

14

-

-

-

15
12
18

4
14
4

-

-

รวม 98 75 27
รวมทั้งหมด 380 300 120
เฉลี่ย 19 15 6
รอยละ 47.50 37.50 15.00

-

-

X

SD
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ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดีตําบล ฉบับ 2.3
ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (n=100 คน)
ที่

รายการ

การดําเนินงานตามมาตรฐานดานปจจัย
1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
เสียสละ และทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่
2 ครูมีความมุงมั่น ศรัทธา เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติการสอน
3 ผูบริหารและครูมีความรักและเมตตาตอศิษย
ปกครองนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว
4 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอนเพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน
5 โรงเรียนมีหองสมุดและแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
ใหบริการกับผูเรียน
6 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น
และปลอดภัย
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานทุกอยางของโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม
8 โรงเรียนใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกผูเรียน
ครอบคลุมทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน
9 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเนนงานอาชีพที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน
10 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม
11 ผูบริหารและครูมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือกัน
และติดตามการดําเนินงานภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
12 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ อยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานตามมาตรฐานดานผลผลิต
13 โรงเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานอื่น
14 โรงเรียนมีผลงานดานอาชีพที่เปนเอกลักษณ “1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
39

48

13

49

38

13

46

49

5

30

48

15

46

39

15

51

40

9

38

40

16

6

29

41

22

8

40

31

18

11

45

32

23

35

32

28

46

40

14

23
49

48
50

29
1

7

5
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ที่

รายการ

15 นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน
และประหยัดอดออม
16 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข
17 นักเรียนในโรงเรียนไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 นักเรียนมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
ตามความสนใจและความถนัด
19 นักเรียนใชความรูและทักษะดานอาชีพ สรางรายได
ระหวางเรียน
20 นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมของโรงเรียน
และมีความสุขกับการเรียน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
39 42 19
29
18

43
35

18
34

41

39

20

40

29

21

50

39

11

10
13

10
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ภาคผนวก ง (3)
ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับที่ 2.1
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก
ที่มีตอกระบวนการนิเทศ รูปแบบ และเทคนิคการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
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

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
TOTAL
Valid N (listwise)

N
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Minimum Maximum
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
2.00
5.00
2.00
5.00
2.15
5.00

Mean
4.3100
4.2600
4.2600
4.2500
4.2300
4.2500
4.2700
4.1600
4.1900
4.0900
4.3100
4.2600
4.1800
4.2700
4.1000
4.1700
4.2500
4.2200
4.1800
4.1900
4.2200

Std. Deviation
.72048
.74698
.76038
.70173
.70861
.74366
.69420
.74833
.73437
.84202
.84918
.79924
.79620
.77662
.82266
.69711
.65713
.66027
.68726
.69187
.71248
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับที่ 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

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
TOTAL
Valid N (listwise)

N
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Minimum Maximum
4.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.15
5.00

Mean
4.5500
4.2500
4.3500
4.4500
4.5000
4.4500
4.2000
4.1500
4.1000
4.1500
4.4500
4.2500
4.6000
4.1500
4.3000
4.4000
4.6500
4.4000
4.0000
4.3500
4.3350

Std. Deviation
.51042
.78640
.74516
.60481
.60698
.68633
.83351
.81273
.85224
.81273
.68633
.78640
.50262
.81273
.73270
.68056
.48936
.68056
.85840
.67082
.66374
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองแบบสอบถาม ฉบับที่ 2.3
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
TOTAL
Valid N
(listwise)

N
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Minimum
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
4.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.65

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.2750
4.3750
4.4000
4.0000
4.3000
4.4000
4.1500
3.9250
4.0250
4.2250
3.9750
4.3000
3.9250
4.5000
4.1750
3.9250
3.5750
4.2000
4.0000
4.4000
4.1525

Std. Deviation
.67889
.70484
.59052
.87706
.72324
.67178
.86380
.91672
.99968
.80024
.91952
.72324
.72986
.50637
.74722
.94428
.93060
.75786
1.01274
.67178
.74257
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ภาคผนวก จ
รายชื่อโรงเรียนกลุมเปาหมายสัมภาษณ สถานที่จัดสนทนากลุม วันดําเนินการ
ผูวิจัย และผูชวยนักวิจัย
ที่
1

โรงเรียน
กลุมเปาหมาย
สัมภาษณ
บานคลองแงะ
(ชาติบุณยวิทยาคาร)
มิตรภาพที่ 230
สพป.สงขลา เขต 3
บานเกาะเตา
สพป.สุราษฎรธานี
เขต 1
ชุมชนหนองเม็ก
สพป.ขอนแกน
เขต 3
พยุหะศึกษาคาร
สพป.นครสวรรค
เขต 1
วัดหนองยาง
สพป.อางทอง

สถานที่
จัดสนทนากลุม

วันดําเนินการ

ผูวิจัย
และผูชวยนักวิจัย

สพป. สงขลา
เขต1

28 พฤษภาคม - นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
2 มิถุนายน 2560 นางสาวจรินทร โฮสกุล
นายวิลาศ ชูชวย

สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 2
สพม. เขต 25
(ขอนแกน)

4 -9 มิถุนายน
2560

สพป.อุทัยธานี
เขต 2

11-16 มิถุนายน
2560

สพป.อางทอง

11-16 มิถุนายน
2560

6 บานกุดเวียน
สพป.สระแกว
สพป.สระแกว เขต 2 เขต 1

18 – 23
มิถุนายน 2560

7 มิตรภาพวิทยา
สพม. เขต 31
(นครราชสีมา)
8 บานหนองปลามัน
สพป.เชียงใหม
เขต 2

สพป.บุรีรัมย
เขต 1

18 – 23
มิถุนายน 2560

สพป.เชียงใหม
เขต 2

18 – 23
มิถุนายน 2560

2
3
4
5

4 -9 มิถุนายน
2560

นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ
นางดาวนอย ญาณสูต
นางสาวนิตยา อินทรพรหมมา
นางสุชีรา สาฆอง
นางธัญชมณ บุญประกอบ
นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
นายวิเชียร จันทร
นายมารุต แกวกอง
นางปรานอม ประทีปทวี
นายโสรส มั่นดี
นายปรีชา แสงไข
นางฉวีวรรณ สุขสุนัย
นางบุญตา ศรีวรบูลย
นายธนพล แสนยานุภาพ
นางสาวประยงคศรี พูลทรัพย
นายอดุลย สุชิรัมย
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางปภาวรินท เรืองประจวบกุล
นายกันตวิชญ มะโนคํา
นางสาวชิชญาส คุณาธรร
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โรงเรียน
ที่
กลุมเปาหมาย
สัมภาษณ
9 บานพุทธรักษา
สพป.สกลนคร
เขต 3
10 วัดชุกพี้
สพป.กาญจนบุรี
เขต 1

สถานที่
จัดสนทนากลุม

ผูวิจัย
และผูชวยนักวิจัย

วันดําเนินการ

สพป. นครพนม
เขต 1

25-30 มิถุนายน
2560

สพป.กาญจนบุรี
เขต 1

25-30 มิถุนายน
2560

นายบุญไทย แสนอุบล
นายเมธี มูลธิ
นางสาวอิศราภรณ ชูมาศ
นายวินัย ธรรมเกื้อกูล
วาที่ ร.ต.วิบูลย ชมละมาย
นางณฐมน คุนิรัตน

รายชื่อโรงเรียนกลุมเปาหมายการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview )
และผูใหสัมภาษณ ลําดับตามภูมิภาค
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

โรงเรียน
1. พยุหะศึกษาคาร

เขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค
เขต 1
สพป.เชียงใหม เขต 2
สพป.สระแกว เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

2. บานหนองปลามัน
ภาคตะวันออก 3. บานกุดเกวียน
ภาคใต
4. บานคลองแงะ
(ชาติบุณยวิทยาคาร)
มิตรภาพที่ 230
5. บานเกาะเตา
สพป.สุราษฎรธานี
เขต 1
ภาคตะวันออก 6. ชุมชนหนองเม็ก
สพป.ขอนแกน เขต 3
เฉียงเหนือ
7. บานพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต 3
8. มิตรภาพวิทยา
สพม.31 (นครราชสีมา)
ภาคกลาง
9. วัดซุกพี้
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10. วัดหนองยาง
สพป.อางทอง

ป/รุน ผูบริหารสถานศึกษา
2553 สค นามสมมติ
2557 สก นามสมมติ
2554 วส นามสมมติ
2555 ธอ นามสมมติ
2556 วท นามสมมติ
2554
2558
2559
2558
2560

บส นามสมมติ
สภ นามสมมติ
ภส นามสมมติ
ปจ นามสมมติ
ณต นามสมมติ
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ภาคผนวก ฉ
ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลงานวิจัย
บรรยากาศการสนทนากลุม

การสนทนากลุมผูบริหารภาคเหนือตอนลาง
ณ สพป.อุทัยธานี เขต 2

สนทนากลุมศึกษานิเทศก
ณ โรงแรม อะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

การสนทนากลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ สพป.นครพนม เขต 1

สนทนากลุมครูภาคใตตอนลาง
ณ สพป. สงขลา เขต 1

333

บรรยากาศการสัมภาษณ

สัมภาษณ นายชินวรณ บุณยเกียรติ
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนบานกุดเกวียน
สพป. สระแกว เขต 2

สัมภาษณ นายบุญถิ่น พูลเกษม
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค เขต 1

สัมภาษณครูโรงเรียนบานคลองแงะ ฯ
สพป. สงขลา เขต 3

ภาพหนาเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
สัมภาษณชุมชนของโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
สพป. ขอนแกน เขต 3

สัมภาษณนักเรียนโรงเรียนบานเกาะเตา
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1
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การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระบบออนไลน

ภาพกิจกรรมนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบานเกาะเตา
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1

นักเรียนโรงเรียนบานหนองปลามัน
สพป. เชียงใหม เขต 3
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บรรยากาศทางกายภาพ
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
สพป. นครสวรรค เขต 1

บรรยากาศ สิ่งแวดลอม ชุมชน โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 230
สพป. สงขลา เขต 3

สะอาด รมรื่น

ชุมชนรวมใจ ใหบริการนักเรียน
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ภาพหนาเว็บไซตโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
แสดงการเผยแพรผลงานสื่อ VTR ประชาสัมพันธกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการสงเสริมอาชีพ
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เอกสารเผยแพรความรู
ในการพัฒนางานนิเทศโรงเรียนดีประจําตําบล

338

339

ภาคผนวก ช
ภาพความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โดยใช 8S’s Supervisory Model
มาตรฐาน
ดานปจจัย

มาตรฐาน
ดานกระบวนการ

มาตรฐาน
ดานผลผลิต

1 โรงเรียน
1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ์

โรงเรียนนาอยู
ครูดี
นักเรียนมีคุณภาพ
ชุมชนรวมใจ
ใชประโยชนรวมกัน
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ชวยปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการโรงเรียนในฝน)
พ.ศ. 2556 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ชวยปฏิบัติราชการศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล)
พ.ศ. 2560 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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