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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสภานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ 

จังหวัดตราด 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยอละพ ฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจ

วิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสภานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูและพัฒนาครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : ศึกษากรณีโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) 

ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) ถอดบทเรียน

การด าเนินงานการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กด าเนินงานวิจัยโดยอาศัยการประ

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาการท าแบบส ารวจ โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเร่งด่วน ( RRA – Rapid Rural Appraisal) ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับการ

ส ารวจความต้องการในด้านปัจจัยต่างๆ ของผู้บริหารและครูต่อการบริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติม รวมถึงการประเมินความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยท าการส ารวจครูและผู้บริหารทุกคนที่เข้าร่วมการวิจัยและ
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ใช้เครื่องมือวงจรคุณภาพ PDCA เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนตามแบบประเมินตนเองของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการ ได้แก่ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป้นทางการ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักของตรรกะ ความ

สมเหตุสมผลเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากบริบท ( Context) และจากการใช้สถิติเชิง

พรรณนาประกอบ (Descriptive Statistics) 

จากาการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงรียนกลุ่มปัญจ

วิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา

ในลักษณะนพนักเรียนมาเรียนร่วมกันทั้งหมด จัดการเรียนการสอนโดยรวมนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันชองท้ัง 5 โรงเรียน มา

เรียนรวมในชั้นเดียวกัน และพัฒนารูปแบบเป็นการบริหารจัดการร่วมกัน มีรูปแบบ “การรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน แบบศูนย์การ

เรียน” มีรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้จุดเน้นส าคัญของความ

เป็นเครือข่ายโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนซึ่งมีวัฒนธรรมการท างานร่วมกันระหว่างคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน มาเป็นหลัก

คิดส าคัญในการพ ฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ควบคู่กับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน

เครือข่าย ในรูปแบบขององค์คณะบุคคลในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน เนื่องจากเม่ือมีการจัดการศึกษาแบบศูนย์การเรียนคณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 5 โรงเรียน ก็มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูมากขั้น ใน

ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการนิเทศภายนอก โดยกลุ่มโรงเรียนได้มีการประสานความร่วมทือกับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเทศการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย หรือม้

กระทั่งการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มปัญจวิทยาคารยังอาศัยการส่งตัวแทนไปร่วมประชุม หรือเข้ารับการ

อบรมแล้วน ากลับมาถ่ายทอดคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่านอื่นๆ 

ค าส าคัญ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การประกันคุณภาพการศึกษา, กลุ่มปัญจวิทยาคาร 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เด็กไทย เก่ง ดีด มีสุข แต่ใน

ปัจจุบัน ระบบการศึกษาของสังคมไทยกลับประสบปัญหาวิกฤตด้านคุณภาพการศึกษา หลายฝ่ายต่างมองว่าคุณภาพครูจะเป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะกอบกู้คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยตรง แต่ผลผลิต

ของระบบการศึกษาในปัจจุบันกลับสะท้อนถึงคุณภาพครูที่ยังต้องพัฒนา และมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการพัฒนาครูอย่างจริงจัง

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จึงเป็นภารกิจ

ส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน และในปัจจุบันโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย ก าลังมีแนวโน้มกลายเป็น
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โรงเรียนขนาดเล็ก และมีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ท าให้

จ านวนเด็กที่เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องประ กอบกับการอพยพโยกย้ายถื่นฐานของแรงงานชนบท รวมทั้งการ

คมนาคมท่ีสะดวกขึ้นท าให้ผู้ปกครองที่มีศักยภาพนิยมที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในเมืองซึ่งมีความพร้อมในปัจจัยต่างๆ และมี

ชื่อเสียงมากกว่า รวมทั้งโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในตัวเมืองก็ใช้วิธีจัดบริการรถรับ-ส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ท าให้

โรงเรียนประถมศึกษาในต าบลชนบทหลายแห่งกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จากข้อมูลจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีงบประมาณ 2553 มีจ านวนโรงเรียน

ทั้งสิ้น 31,424 โรง เป็นโรงเรียนขนาดที่มีนักเรียนต่ ากว่า 300 คนลงมา จ านวนถึง 25,327 โรง (คิดเป็นร้อยละ 80.60) ในจ านวนนี้

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา จ านวน 14,397 โรง (คิดเป็นร้อยละ 45.82) หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีโรงเรียนขนาดเล็ก มีญหาด้านคุณภาพในหลายๆ ด้าน ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากร

เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของดรงเรียนขนาดเล็ก หลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูคนเดียวต้องสอนหลายระดับและหลายกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ท าให้ครูขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดโอการชสในการพัฒนาด้านต่างๆ จังส่งผลกระทบต่อคุรภาพ

การศึกษา จากผลประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) พบว่าคุณภาพ

นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา คือ มีโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ในรอบท่ี 2 กว่า 500 โรงเรียน โรงเรียน

เหล่านี้คือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพราะการมีครูที่

มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. เพ่ือถิดบทเรียนการด าเนินงานการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียน

เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบ

ใช้โรงเรียนเป็นบานในโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดท าแผนและก าหนดรายละเอียดเพื่อน าแผนการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ การน า

รูปแบบการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ในพ้ืนที่การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  คณะผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยท าการศึกษาพ้ืนที่ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศูนย์

ปัญจวิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบางปิดบน โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ โรงเรียนบางปิดล่าง

(ราษฎ์สงเคราะห์) โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป้นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาด

เล็ก ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 – ธันวาคม 2555 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

สมศักดิ์ จันทร (2555 : 1) การพัฒนาครู่มือ “การบริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจร PDCA” เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่านเขต 2 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคู่มือ “การบริหารจัดการคุณภาพ

ด้วยวงจร PDCA” ศึกษาผลการใช้คู่มือ “การบริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจร PDCA” เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภานใน

สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่านเขต 2 ประเมินคู่มือ “การบริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจร PDCA” และการประเมิน

ความพ่ึงพอใจต่อการใช้คู่มือ “แนวการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA” กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ โรงเรียนที่จัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 จ านวน 171 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มโรงเรียนมณฑลสอง

แคว อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน จ านวน 14 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ เครื่องมือใช้ในการศึกษา คือคู่มือ “การบริหารจัดการ

คุณภาพด้วยวงจร PDCA” แบบประเมินการใช้คู่มือ “การบริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจร PDCA” เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียน และแบบประเมินคู่มือ“การ

บริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจร PDCA” การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ Program SPSS 12.0 และค่าสถิติ ใช้การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วธิีการวิจัย 

1. การเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

คณะผู้วิจัยด าเนินการเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาแบบเจาะจง ต่อเนื่องการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 “รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : ศึกษากรณีโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” โดยด าเนินการ

ปรรสานงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมาย และอาศัยมีเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ 

ดังนี้ 

1.1 เกณฑ์ท่ัวไป 

1.1.1 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี

นักเรียน 120 คนลงมา 

1.1.2 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีความสนใจและเต็มใจเข้าร่วมเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยในการพัฒนาครูและ
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ผู้บริหาร รวมไปจนถึงมีความมุมานะและพันธัสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติงานวิจัย 

1.1.3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการคมนาคมสะดวก ทั้งนี้เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่คณะวิจัย ในการลงพ้ืนที่เพ่ือ

ท าการศึกษาและติดตามประเมินผลโครงการ 

1.1.4 เป็นโรงเรียนที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น เพ่ือสร้างกลไกการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดแบบนักพัฒนา คือการสร้าเครือข่ายการท างาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้าน

การศึกษาเข้ากับการเรียนรู้ของท้องถิ่น 

1.2 เกณฑ์เฉพาะ 

1.2.1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด

จันทบุรี และจังหวัดตราด 

1.2.2 มีความโดดเด่นเฉพาะพ้ืนที่ เป้นที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลภานนอกอาทิ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์ปัญจวิทยาคารอ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นการเชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาร่วมกันของ

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 

โรงเรียนวัดบางปิดบน โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ โรงเรียนบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง และโรงเรียนวัดทอง

ธรรมชาตื ในรูปแบบการรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้สถนาที่ของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห)์ 

เป็นสถานที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกัน และให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันในระดับประถมศึกษาปีที่ 

1-6 ส่วนในที่ตั้งของแต่ละโรงเรียนก็ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ตามปกติ 

โดยครูปฐมวัยท างานร่วมกันแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

ในการศึกษาเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก กลุ่มปัญจวิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” มีวิธีด าเนินงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

3.2 การส ารวจแบบเร่งด่วน 

3.3 การติดตามประเมินผล 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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4.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) 

4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

4.3 การส ารวจ ได้แก่ การประเมินแบบเร่งด่วน (RRA – Rapid Rural Appraisal) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการ ได้แก่ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักของตรรกะ 

ความสมเหตุสมผลเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากบริบท ( Context) และจากการใช้สถิติ

เชิงพรรณนาประกอบ (Descriptive Statistics) 

ผลการวจิัย 

การศึกษารายกรณี เรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจวิทยาคาร อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ได้มีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม การส ารวจแบบเร่งด่วนเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ  

PDCA การส ารวจความต้องการในด้านปัจจัยต่างๆ ของผู้บริหารและครูต่อการบริหารสถานศึกษา และการประเมินความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของครูและบริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารมาทลองใช้ เพื่อท าการติดตามประเมินผล และถิดบทเรียน ประกอบด้วยประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. บริบทของเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร 

2. รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจ

วิทยาคาร 

3. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : เครือข่าย

โรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร 

4. ผลการประเมินรูปแบบการพัมนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นบานในโรงเรียนขนาดเล็ก : เครือข่ายกลุ่ม

ปัญจวิทยาคาร 

5. ยทเรียนการด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : 

เครือข่ายโครงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร 

อภิปรายผล 

การน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กไปทดลองใช้ พบว่า ครูเกิด
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กระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การท างานอย่างเป็นระบบ/ขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการน ากระบวนการคุณภาพ 

PDCA เผ็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ผลที่เกิดข้ึนต่อนักเรียน คือ ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น คุณภาพการเรียนรู้

ของเด็กเป้นไปตามเป้าหมายท่ีครูผู้สอนตั้งเอาไว้ในขั้นตอนของกระบวนการคุณภาพ PDCA ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับมากขึ้น 

ส าหรับการน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กน าไปใช้กับผู้บริหาร

สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวางแผน การติดตามตรวจสอบ การปรับปรุงการเรียน การ

เรียนรู้อยู่ในระดับดรมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการน ากระบวนการ PDCA ปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงท าให้การ

บริหารงานมีระบบมากข้ึน เนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์ปัญจวิทยาคารในการให้ความเสมอภาคในการ

แสดงความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของศูนย์ปัญจวิทยาคารอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของครูและผู้บริหาร และนักเรียนหลังจากมีการน าวงคุณภาพมาขับเคลื่อนโดยออกมาเป็นรูปแบบ

ของกิจกรรม 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่น ามาขับเคลื่อนการพัมนารูปแบบครูและผู้บริหารของการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. เพ่ือสามารถน ารูปแบบหลังจากการถอดบทเรียนในการทดลองใช้รูปแบบให้ออกมาเป็นครู่มือการเรียนการสอนและหลักใน

การบริหารงานได้ 

4. ทราบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และบริยทของสังคมไทย เพื่อใช้ส าหรับเผยแพร่และขยายผล

ในวงกว้าง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ระดับนโยบาย 

ศูนย์ปัญจวิทยาคารมีแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนและชุมชนเป็นส าคัญ จึงท าให้ศูนย์

ปัญจวิทยาคารมีการก าหนดนโยบายร่วมกันของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1. บุคคลสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค PDCA ในการขับเคลื่อนงานสู่คุรภาพที่สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนทั้งองค์กร 

2. การน ากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนสามารถส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดี 

3. การใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนตามล าดับขั้นตอน มีการบันทึกไว้เป็น
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หลักฐาน มีร่องรอย ท างานเป็นระบบมากขึ้น 

ระดับปฏิบัติการ 

ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์ปัญจ

วิทยาคารมีข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการท างานร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1. ต้องมีการทบทวนการท างานและจัดท ารูปแบบการบริหารที่เป็นระบบ 

2. การน า PDCA มาใช้ในการขับเคลื่อนจะท าให้เกิดความรอบคอบ การไตร่ตรอง มีการวางแปนก่อนที่จะท างานและเพ่ือ

น าไปใช้จริง ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

3. น าความรู้ไปปรับใช้มนเรื่องการจัดวางแผนการท างานในรูปแบบ PDCA ให้เห็นแนวทางการท างานที่ดีข้ึน 

4. หากจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วทีการด าเนินการตามวงจร PDCA สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงจุด 

5. กระบวนการขับเคลื่อน PDCA สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่การปรับปรุงระบบต าแหน่งให้สูงขึ้น 

การเผยแพร่ขยายผล 

การเผยแพร่ขยายผลการวิจัยและพัมนาการน ารูปแบบการพ ฒนาและผู้บริหารสถานศึกาขยายผลไปสู่โรงเรียนอ่ืน โดยศูนย์

ปัญจวิทยาคารได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพร่และขยายผล ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1. ส ารวจความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ ในการให้ความร่วมมือ 

2. โรงเรียนที่ขยายผลควรต้องเข้าใจบริบทในการท างาน 

3. ต้องได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. ทุกภาคส่วนต้องส้รางความเข้าใจและความตระหนักเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ผู้ได้รับการอบรมในทุกๆ ระบบ  

 

 


