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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บทคัดย่อ 

ครูเป็นบุคคลส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยตรง แต่จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนของหลำยหน่วยงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ คุณภำพผู้เรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ำพอใจ คุณภำพผู้เรียนที่ตกต่ ำเป็นภำพสะท้อนถึง
คุณภำพครูที่ยังต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะในโรงเรียนขนำดเล็กที่มีปัญหำหลำยด้ำน กำรพัฒนำครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็ก จะเป็นหนทำงหนึ่งในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีควำมจ ำเป็นต้องแสวงหำวิธีกำร
พัฒนำที่เหมำะสมและมีลักษณะเฉพำะเนื่องจำกโรงเรียนขนำดเล็กหลำยโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูคนเดียวต้องสอนหลำยระดับ
และหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนขนำดเล็กจึงมีควำมจ ำเป็นต้องหำรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสมและ
แตกต่ำงไปจำกโรงเรียนขนำดอ่ืนๆ จึงได้สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ซึ่งใช้แนวคิดของ
กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมและเน้นกำรปฏิรูปผู้เรียนเป็นส ำคัญให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโดยรูปแบบกำรมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด 
ร่วมแก้ปัญหำ ในฐำนะที่ตกเป็นเจ้ำของท้องถิ่นและชุมชน โรงเรียนต้องพ่ึงพำตนเอง มีพ้ืนที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยสร้ำงแรง
บันดำลใจที่ตรงตำมควำมสนใจในกำรเรียนรู้เฉพำะเรื่อง 

จำกกำรวิจัยนี้ในส่วนของครูนั้นคือผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำมำกที่สุดคือ ได้รับควำมช่วยเหลือเรื่องก ำลังแรงงำนท ำให้มีโอกำสได้คิด
และปฏิบัติงำนที่สร้ำงสรรค์มำกข้ึนลดภาระในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ครูได้มีโอกาสหยุดคิดไตร่ตรองคิดหาหนทางในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนระหว่างประสบการณ์ของครูกับนวัต กรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่จากมหาวิทยาลัย 

ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ต้นและมีบทบาทส าคัญตัดสินใจบริหารจัดการให้สามารถด าเนินโครงการไป
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารทั้ง 5 แห่ง ต่างมีรูปแบบในการควบคุมดูแลก ากับที่ ต่างกันไป บางแห่งดูแลใกล้ชิด บาง
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แห่งร่วมปฏิบัติงาน บางแห่งมอบหมายให้บุคลากรร่วมด าเนินการ ซึ่งหากดูแลใกล้ชิดก็จะสามารถสร้างความเข้าใจและมีสัมพันธภาพอัน
ดีและข้อมูลไม่ผิดพลาด แต่หากมอบหมายให้บุคลากรอ่ืนร่วมด าเนินการอาจมีความสับสนบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือประสบการณ์ที่ทุกฝ่าย
ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจกับปัญหาเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นประสบการณ์ในอนาคตส าหรับนักศึกษาและผู้บริหารเอง 

ค าส าคัญ 

การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การมีส่วนร่วม, โรงเรียนขนาดเล็ก 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จำกผลกำรประเมินของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำพบว่ำ คุณภำพนักเรียนมีปัญหำ คือมีโรงเรียน
ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในรอบที่ 2 กว่ำ 500 โรงเรียน ซึ่งควรได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน และจ ำเป็นต้องหำรูปแบบกำร
พัฒนำที่เหมำะสมแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ แนวทำงกำรพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่น่ำสนใจแนวทำงหนึ่งคือ 
กำรพัฒนำในพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เป็นกำรตอบโจทย์ที่เป็นปัญหำครูทิ้งห้องเรียนและผู้บริหำรสถำนศึกษำทิ้งโรงเรียน โดยเน้นไม่ให้ครูและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำออกจำกโรงเรียนไปเข้ำรับกำรอบรมนอกสถำนศึกษำซึ่งมีบริบทแตกต่ำงจำกสภำพจริงของห้องเรียนและโรงเรียน 
กำรด ำเนินงำนจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำจะเป็นไปตำมธรรมชำติ สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเป็นเจ้ำของโครงกำร ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกลุ่มครู กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำในโรงเรียน 

จำกแนวคิดผนวกกับกำรศึกษำสภำพปัญหำของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จึงได้สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ซึ่งใช้แนวคิดของกระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมและเน้นกำรปฏิรูปผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ โดยรูปแบบกำรมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหำ โรงเรียนต้องพ่ึงพำตนเอง ทั้งนี้ฐำนคิดในกำรพัฒนำของทุกฝ่ำย
ยังคงต้องใช้ฐำนคิดที่เป็นตัวของตัวเอง จะท ำให้กำรพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำแบบใช้โรงเรียนเป็นฐำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ทดลองด าเนินการ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. การวิจัยและพัฒนาในระยะท่ี 2 มีระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี 
2. บริบทของพ้ืนที่ด าเนินการคือ โรงเรียนขนาดเล็ก 5 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. การวิจัยนี้ครอบคลุมประเด็น การศึกษาเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การวิเคราะห์บริบทและความจ าเป็นในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละพ้ืนที่ การ
ยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูฯ การปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาครูฯ การจัดท าแผนและก าหนดรายละเอียดเพ่ือน าแผนการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ การน ารูปแบบการพัฒนาครูฯไป
ทดลองใช้ในพ้ืนที่ การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน เพ่ือขยายผลสู่ เครือข่าย การน าเสนอ
รูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อการน าไปปรับใช้ขยายผลในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำแบบใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนขนำดเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ คณะผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรำยละเอียดดังนี้คือ 

1. ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง 
2. โรงเรียนขนำดเล็ก 
3. แนวคิดพ้ืนฐำนกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
4. กำรพัฒนำครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
5. กำรมีส่วนร่วม 
6. ข้อมูลบริบทพ้ืนที่ด ำเนินกำรวิจัย 
7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วธิีการวิจัย 

1. การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากผลการประชุมเรื่องการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตบริการของศูนย์ศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา การประชุมได้เชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 5 โรงเรียน 

2. วิธีการด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ 
2.1 การวิเคราะห์บริบท 
2.2 การยกร่างรูปแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีและบริบท 

3. การตรวจสอบรูปแบบ 
4. การวิเคราะห์ผลรูปแบบ 
5. กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบฯที่สอดคล้องกับบริบท 
6. กระบวนการน ารูปแบบการทดลองไปใช้ ประกอบไปด้วยการเตรียมการ การวางแผนใช้รูปแบบ การด าเนินการทดลองใช้

รูปแบบ การติดตามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่น ามาใช้ 
7. เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการทดลองใช้รูปแบบ 

ผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์บริบท และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
1.1 ภาพรวมของพ้ืนที่วิจัย อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย 6 คน ได้ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา

จ านวน 5 แห่ง 
1.2 ภาพลักษณะของชุมชน อยู่ในพื้นที่ 2 อ าเภอ คือต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี และต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
1.3 ภาพต่อของโรงเรียนในกลุ่มวิจัย โรงเรียนทั้ง 5 แห่งที่คณะวิจัยได้เข้าศึกษาบริบทต่างๆ เพ่ือท าการวิจัยนี้คัดเลือก

จากความต้องการของโรงเรียนเองท่ีต้องการพัฒนาและต้องการความช่วยเหลือ 
1.4 ภาพความเหมือนของปัญหา โรงเรียนทั้ง 5 แห่งมีความเหมือนกันตรงที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพทางสังคมที่

แวดล้อมโรงเรียนคืบคลานน าความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่ท้องถิ่น 
1.5 ภาพความต่างของโรงเรียน ความต่างของพลังต่างๆที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งมีครูและผู้บริหารเป็นตัวขับเคลื่อนและมี

ชุมชนเกื้อหนุนผลักดัน 
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1.6 ภาพการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนต้องพ่ึงพาตนเอง มีพ้ืนที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยสร้างแรงบันดาลใจที่ตรง
ตามความสนใจในการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง 

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครู 
2.1 รูปแบบการด าเนินการและการมีส่วนร่วม ตัวหลักในการขับเคลื่อนคือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 
2.2 หลักการ (Concept) ฐานคิดการมีส่วนร่วม 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครู/ผู้บริหาร การชับเคลื่อนที่เกิดจากความร่วมมือ ส่งผลต่อการ
ตื่นตัว ตื่นรู้ของทุกฝ่าย 

4. สรุปการน ารูปแบบการพัฒนาครู/ผู้บริหารสถานศึกษาไปทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์บริบททั่วไปของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้พบปัญหาด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านผู้เรียน ด้านครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และการส่งเสริมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้จึงยึดแนวทางที่เป็นข้อเสนอเข้านโยบายของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

อภิปรายผล 

การด าเนินงานในโครงการนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียน เป็น
ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ การด าเนินงานใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทั้งผู้วิจัย ผู้บริหารและครูองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มต้นกระบวนการใช้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปของการใช้นักวิจัยเป็นกลุ่มผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มวางแผน จากนั้นเริ่มลงสู่พื้นที่สืบเสาะศึกษาบริบทพ้ืนที่ร่วมกับสถานศึกษา 

การเตรียมการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามก าหนดการทั้งด้านเวลา พื้นที่ และบรรลุเป้าหมายเชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถ
ลงสู่พ้ืนที่และศึกษาเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามเวลา สามารถด าเนินการสอนตามแผนได้ค่อนข้างดีแต่ไม่ครบถ้วนตามแผนเหตุเพราะโรงเรียน
มีกิจกรรมที่ท าให้ต้องงดการเรียนการสอน 

การด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อที่เป็นปัญหา คือโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ต่อโครงการ 
กล่าวคือควบคุมใกล้ชิดมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน ช่วยเหลือควบคุมนักเรียน ให้ค าแนะน านักศึกษาในด้านการสอนเป็นอย่างดี แต่
อาจมีบกพร่องบ้างในบางโรงเรียนที่ปล่อยให้นักศึกษาอยู่กับนักเรียนตามล าพังท าให้อาจมีปัญหาคับข้องใจกับนักเรียนบ้าง แต่อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยผู้ควบคุมเข้าร่วมแก้ปัญหานี้จึงท าให้สามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้ ซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปคือนักศึกษาได้มีโอกาสเห็น
รูปแบบของปัญหาการศึกษาไทย 

ในด้านรูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษาเป็นฝ่ายวิเคราะห์เนื้อหา ผลิตสื่อการสอน ด าเนินการท าแผนการสอนและปฏิบัติการ
สอน นักศึกษาทั้งหลายได้พบกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีรูปแบบอันเป็นปัญหาของเด็กอย่างถ่องแท้คือ เด็กไม่มีสมาธิในการ
เรียน ไม่มีวินัย ไม่รู้หน้าที่ ไม่เข้าใจเนื้อหา นักศึกษาได้มีโอกาสได้ท าความเข้าใจกับปัญหา ได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การปกครองชั้น
เรียน การจัดการชั้นเรียน ซึ่งเป็นแนวโน้มส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จักต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการบูรณาการที่
หลากหลาย 

ในส่วนของครูนั้นคือผู้ที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดคือ ได้รับความช่วยเหลือเรื่องก าลังแรงงานท าให้มีโอกาสได้คิดและปฏิบัติงาน
ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ลดภาระในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ครูได้มี โอกาสหยุดคิดไตร่ตรองคิดหาหนทางในการจัดการเรียน
การสอนอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนระหว่างประสบการณ์ของครูกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่จาก
มหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการควรวิเคราะห์เชิงระบบโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและออกแบบบริหารที่มีรูปแบบที่
ต่างไปจากโรงเรียนมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยไม่ติดยึดกับโครงสร้างการบริหารระบบโรงเรียนจนเกินไป เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่สามารถก าหนดรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนได้แต่สามารถด าเนินการได้ 

2. ระดับปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็กควรได้รับการยกเว้นด้านเงื่อนไขที่ต้องอิงโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น
การก าหนดจ านวนนักเรียนต่อจ านวนครู การพิจารณาความดีความชอบ การอุดหนุนด้านงบประมาณ เป็นต้น 

3. การเผยแพร่ขยายผล ควรท าโครงการนี้ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั่ว
ประเทศ สนับสนุนให้โครงการนี้ได้เผยแพร่ในระดับสากล 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

การด าเนินงานทั้งสิ้นที่ผ่านมานั้น คณะวิจัยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการศึกษาคือ พลิกฟ้ืนสภาพการอยู่ร่วมกันแต่เดิม
แล้วห่างหายไปนานเท่านานที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคทันสมัย บัดนี้โครงการนี้ได้กระชับพ้ืนที่แห่งความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ ระหว่างคน
ในชุมชนจึงได้มีแผนการเข้าสู่พ้ืนที่เดิมและหมายจะให้ขยายผลพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มรูปแบบ สร้างเป็นโรงเรียนต้นแบบของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจ านวนสองแห่ง 

 


