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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสภานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 3) วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐใน

โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช 5) เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 6) เพ่ือถอดบทเรียนการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 5 แห่ง 

ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านทุ่งชน 2) โรงเรียนบ้านอินทนิน 3) โรงเรียนบ้านน้ าขาว 4) โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก และ5) โรงเรียนวัดสโมสร 

กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการวิจัย 2) ขั้นพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบ 3) ขั้นปรับปรุงรูปแบบ 4) ขั้นการทดลองใช้

รูปแบบ และ5) ขั้นการสรุปผลการใช้รูปแบบ 
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เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามบริบทและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาของโรงเรียน 2) แบบตรวจสอบรูปแบบ

การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 3) แบบประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อประเด็นและกิจกรรมการพัฒนาตามรูปแบบของ

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาในประเด็นที่เป็นเป้าหมาย 5) 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  

ค าส าคัญ 

การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ, รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน, คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การประเมินความส าเร็จของรูปแบบการ

พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางวิชาชีพ เพราะสถานที่ท างานส่วนใหญ่อยู่

ห่างไกลความเจริญ มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ทรัพยากร ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบางคน

หลีกเลี่ยงการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเกรงจะขาดโอกาสในด้านต่างๆ ครูขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน จึงท า

ให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทกับโรงเรียนขนาดใหย่มีมาตรฐานของโรงเรียนที่แตกต่างกันมาก จากผลการ

ประเมินของส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาคือมี

โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ในรอบท่ี 2 มากกว่า 500 โรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

โดยเฉพาะการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นความจ าเป็นในระดับต้นๆ เพราะการมีครูที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาครูและผู้บริหาร ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบเหมารวม โดยให้วิทยากรบรรยาย หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

และสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่การด าเนินการจัดอบรมแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เพราะเป็นการจัดอบรมพัฒนา

ตามโรงแรมขนาดใหญ่ๆ ในเมืองหรือตามมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายจึงหมดไปกับค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าอาหาร เนื่องจากมีจ านวนผู้

เข้ารับการอบรมแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก วิธีการบรรยายของวิทยากรเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในลักษณะการสื่อสาร

ทางเดียว เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมนั้นผู้จัดอบรมท่ีส่นใหย่เป็นหน่วยงานในส่วนกลาง เป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะอบรม บางครั้งเรื่องท่ี

อบรมห่างไกลจากเหตุการณ์ความเป็นจริงจากห้องเรียน และการอบรมมีผลกระทบต่อนักเรียน เพราะครูต้องทิ้งนักเรียนมาอบรม 

หลังจากการอบรมขาดการติดตามประเมินผลการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความสนใจมากหากเรื่อง

การอบรมมีความเก่ียวข้องกับการเพ่ิมวิทยฐานะของครู ท าให้การอบรมมุ่งประโยชน์ของครูมากกว่าการน าผลการอบรมมาใช้แก้ปัญหา

การเรียนการสอน 
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ในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจ าเป็นต้องหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและแตกต่างไปจาก

โรงเรียนขนาดอ่ืนๆ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นหรือครูมีจ านวนจ ากัด การอบรมพัฒนาครูที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้นท าให้

นักเรียนถูกทอดทิ้งท้ังที่มีครูไม่ครบชั้น ขาดการสอนทดแทน ท าให้มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษามีช่องว่างห่างออกไปอีก ปัญหา

ดังกล่าวน่าจะมีการศึกษาวิธีการพัฒนาครูโดยใช้พื้นที่การปฏิบัติงานเป็นสถานที่พัฒนาแทนการออกไปนอกโรงเรียนในหลากหลาย

พ้ืนที ่

ส าหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 300 แห่ง กระจายอยู่ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วน

ใหญ่เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้คนในชุมชนนานกว่า 40 ปี ซึ่งยังเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลชุมชนเมือง การคมนาคมไม่สะดวก ปัจจุบัน

ชุมชนรอบโรงเรียนมีความเจริญมากขึ้น การคมนาคมสะดวกมากข้ึน ท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองมีความพร้อมมากกว่าและมีการเรียนการสอนที่ดีกว่า ท าให้

โรงเรียนในพ้ืนที่มีจ านวนนักเรียนลดลงกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ทรัพยากรแม้ว่าชุมชนโดยเฉพาะ

ครอบครัวของผู้จัดตั้งโรงเรียนจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่นยังมีปัญหาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนส่วนใหญ่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ จึงท าให้มีแนวคิดในการยุบ เลิกโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดย

พิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีต้องจัดสรรให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการยุบโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้เป็นการ

แก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในทางกลับกันอาจเป็นการก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้แกครองที่ไม่พร้อมส่ง

บุตรหลานไปเรียนในชุมชนเมือง จึงควรมีการศึกษาแนวทางอ่ืนๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่ม

ตั้งแต่การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครูและผุ้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

4. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนแนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6. เพ่ือถอดบทเรียนการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. พ้ืนที่วิจัย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก โรงเรียนบ้านน้ าขาว อ าเภอสิชล โรงเรียนวัดสโมสร 

โรงเรียนบ้านทุ่งชนและโรงเรียนบ้านอินทนิน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานการวิเคราะห์บริบทและความจ าเป็นในการพัฒนาครูในดรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

นครศรีธรรมราช การยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรเงรียนขนาดเล็ก การตรวจสอบ

รูปแบบ การปรับปรุงรูปแบบ การจัดท าแผนและก าหนดรายละเอียดการทดลองใช้รูปแบบ การน ารูปแบบไปทดลองใช้ในแต่ละ

โรงเรียนการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ การสรุปผลและถอดบทเรียน และการขยายผลสู่เครือข่าย การน าเสนอรูปแบบและ

แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อการน าไปปรับใช้ขยายผลในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

3. ระยะเวลาในการท าวิจัย การวิจัยและพัฒนามีระยะเวลาการด าเนินการ ต่อเนื่อง 3 ปี ในปีแรก (พ.ศ. 2554) เป็นสร้างและ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2 

(พ.ศ. 2555) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และปีที่ 3 (พ.ศ. 2556) เป็นการขยายผลสู่เครือข่าย 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

Sabar & HaShahar (1999) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพโรงเรียนกับการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ

การศึกษารูปแบบการจัดการของโรงเรียนรวมทั้งผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการน าผลของการฝึกอบรมโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานไปใช้เป็นการศึกษารายกรณี ( case study method) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการอบรม เช่น ขั้นตอนการหาความ

ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ขั้นตอนในการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้นตอนในการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติการฝึกอบรม 

นอกจากนี้ยังพบว่าการอบรมในโรงเรียนที่มีการบริหารงานแบบกระจายอ านวจจะช่วยสนับสนุนการท างานของครู เพิ่มแรงจูงใจ 

ทัศนคติในการท างาน รวมทั้งช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในโรงเรียนอีกด้วย 

Robinsom & Carrington (2002) ศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษารายกรณี (case study method) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจความต้องการจ าเป็นการฝึกอบรม ใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม ( Discussion) โดยให้ครูและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 16 คน ประเด็นการอภิปราย คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาการจัด
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กระบวนการเรียนรู้ พื้นที่ของการพัฒนาวิชาชีพครู 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการฝึกอบรม เป็นการด าเนินงานระหว่างนักวิจัยกับครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกมา 1 กรณี 

เพ่ือเลือกจุดเน้นและรูปแบบการเรียนรู้ของครู ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ( focus group) แบ่งครูออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รูปแบบการ

เรียนรู้ของครู จุดเน้นความสนใจของครู และสารสนเทศท่ีครูต้องการ 

ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักวิจัยกับครูมืออาชีพและครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันวางแผนการเรียนรู้กับนักวิจัยคน

ที่สองและครูมืออาชีพ 

ขั้นตอนที่ 4 การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน เป็นการด าเนินงานของครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าแผนการจัดการเรียนรู้และ

ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากข้ันตอนที่ 3 ลงสู้ห้องเรียน ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ในระหว่างการสนทนากลุ่ม ครูจะได้รับเอกสารและ

บทความที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูแบบต่รางๆ เพื่อช่วยให้ครูเลือกพ้ืนที่ความสนใจได้ 

ขั้นตอนที่ 5 การนิเทศและติดตามผล เป็นการด าเนินงานของนักวิจัยที่สองกับครูแต่ละคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยคนที่

สองเข้าไปเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือร่วมกันวางแผนและด าเนินงานตามหัวข้อความสนใจของครูแต่ะละคน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วง สัปดาห์ที่ 2 – สัปดาห์ที่ 6 และใช้เทคนิคในการสนทนากลุ่มวันสุดท้าย 1 วันครึ่ง 

ระหว่างครูกลุ่มที่ 1 กับครูกลุ่มที่ 2 เพ่ือร่วมกันแบ่งปันความรู้ร่วมกันและรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 6 การสะท้อนความคิดของครูในกลุ่มรูปแบบการจัดการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ใช้เทคนิคการสัมมนากลุ่มใหญ่ ประเด็นของการสัมมา คือ ประโยชน์ของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน จุดด้อยของการฝึกอบรม วิธีการท าให้เกิดความยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ การด าเนินงานนี้ใช้เวลาเพียง 1 

วันครึ่ง 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน ( Participation Action Research) ของเคมมิส

และแมคแทคการ์ด ( Kemmis and McTaggard) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ที่มุ่ง

แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/พัฒนางานโดยคนในหน่วยงานหรือองค์กรและน าข้อมูลค้นพบไปใช้ในการปฏิบัติงานที่มีการ

ด าเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน ( Plan) ปฏิบัติตามแผน ( Act) สังเกต/ตรวจสอบ ( Observe) และสะท้อนผล ( Reflect) ใน

ลักษณะเป็นบันไดเวียนและในกระบวนการวิจัยจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมวิจัยและพัฒนาในลักษณะการรวมพลัง ( Collaborative) 

นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดของการพัฒนาทั้งโรงเรียน ( Whole School Approach Reform) ที่มั่งให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีการ

พัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบขององค์กร ซึ่งการ

ด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในระยะท่ี 1 เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู

และผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระยะท่ี 2 เป็นการน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และระยะที่ 3 เป็นการขยาย
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ผลการใช้รูปแบบสู่เครือข่าย คณะผู้วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. ผู้ร่วมวิจัย 

2. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาบริบทและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียน

ทั้ง 5 โรงมีความแตกต่างกันด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไป คะแนนทักษะการคิด แต่มีสิ่งคล้ายคลึงกันคือ ชุมชนแวดล้อมให้ความส าคัญต่อ

การศึกษา ให่ความร่วมมือและต้องการให้โรงเรียนคงอยู่ต่อไป ส่วนครูและผู้บริหารมีความต้องการในประเด็นการพ ฒนาแตกต่างกัน 

ส่วนวิธีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการศึกษาสังเคราะห์อค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสังเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ 1) 

การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

3. ผลการวิจัยแลพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าโรงเรียนมีรูปแบบการ

พัฒนาเป็นของตนเอง มีความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และมีคุณภาพด้านอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส่วน

ใหญ่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน และการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง 

4. การทดลองใช้รูปแบบ พบว่า โรงเรียนทุกโรงได้ทบทวนแผนด าเนินงานและจัดกิจกรรมตากแผน มีทั้งกิจกรรมพัฒนาครู 

การนิเทศติดตาม และสนับสนุนทรัพยากร ระดับโครงการมีการสันบสนุนวิทยากร เอกสาร และทรัพยากร การพัฒนาครูและผู้บริหาร

การนิเทศติกตาม และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า ครูและผู้บริหารมีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถ

ใช้ได้ เกิดผลต่อครูและผู้เก่ียวข้องตามจุดมุ่งหมาย ครูและผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อประเด็นที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มข้ึนสูงกว่าก่อนพัฒนา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถด้านการคิด มีส่วนร่วมและสนใจการเรียน

มากขึ้น ครู ผู้บริหาร และนักเรียนมีชิ้นงานจากการพัฒนาและการน าความรู้ไปแระยุกต์ใช้ 

6. ผลการถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการ พบว่า ครูและผู้บรืหารมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการเป็นสิ่งที่ดีมี

ประโยชน์ต่อโรงเรียน แต่จะมีปัญหาเรื่องภาระงาน เวลา และความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่พัฒนาอย่างชัดเจน ผู้ปกครอง กรรมการ

สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นและให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น บทเรียนจาก

การด าเนินงานของโครงการน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง
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ระดับประเทศ เขตพ้ืนที่ฯ และโรงเรียน 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาบริบทและความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 5 โรง บางโรงจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา บางโรงจัดการเรียน

การถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชนบท และกึ่งเมือง คุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์

ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ หรือเทียบกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในตัวเมือง และพบว่า ครูต้องการ

พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังต้องการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัย

ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรัยพร แสงนภาบวร 

(2550) ที่น าเสนอปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ มีครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสายวิชาเอก ขาดความช านาญเฉพาะด้าน และได้รับงบประมาณ

น้อย เนื่องจากได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวตามจ านวนนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนและคุณภาพผู้เรียน 

2. ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป้นบาน จากการศึกษาและเอกสาร

ที่เก่ียวข้อง พบว่า สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ส าคัญได้สามประเด็น คือ 1) การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การพัฒนาครู

และผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

องค์ความรู้ด้านการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาครูและผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่

การก าหนดกลยุทธ์และออกแบบกิจกรรมข้ันตอน/วิธีการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เน้นการอบรมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และลดข้อจ ากัดของการอบรมท่ีต้องพสครูออกนอกโรงเรียน รวมทั้งการก าหนดบทบาท

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุรภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินไปควบคู่กัน และส่งผลต่อการพัฒนาคุรภาพผู้เรียนได้อย่าง

ชัดเจน นอกจากนี้ องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาและผู้บริหารได้

อย่างเหมาะสม และช่วยในการออกแบบการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

3. ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่า แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้

โดยใช้โครงงานในการพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียน ผลการตรวจสอบรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้แก่ ด้านความ

สอดคล้องภายนอกและความสอดคล้องภายในอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งเป็นระดับที่มีความสอดคล้องสูง ส่วนคุรภาพด้านอื่นๆ 

ได้แก่ ความถูกต้อง ความชัดเจน ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ระหว่าง 4.20 – 5.00 อยู่ในระดับ

คุณภาพมากถึงมากท่ีสุด นั้น ทั้งนี้เนื่องจากดรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบตามข้ันตอน มีการวิเคราะห์บริบท สภาพปัญหาและ

ความต้องการ ท าความเข้าใจสภาพปัญหา แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของครูในโรงเรียนก่อนการก าหนด

องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ กิจกรรมการอบรมเน้นการลงมือปฏิบัติด าเนินการโดยครที่มีประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร สอดคล้องกับหลักการพัฒนาครูแลลใช้โรงเรียนเป็นบานของส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2547) ที่เน้นการพัฒนาเป็นการท าหน้าที่ตามภาระงานปกติเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพ

ผู้เรียน 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพ ฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก อภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

4.1 โรงเรียนทุกโรงสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนทั้งกิจกรรมพัฒนาครู นิเทศติดตาม และสนับสนุนทรัพยากรในการ

น าความรู้ไปใช้นั้น เนื่องจากระดับโครงการได้ประชุมชีแจงกรอบการด าเนินงานในระยะที่สอง การทดลองใช้รูปแบบ 2-3 ครั้ง และ

โรงเรียนได้ท าแผนด าเนินงานการทดลองใช้รูปแบบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ประกอบกับมีการนิเทศ ติดตามจากระดับโครงการและ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วย 

4.2 ครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า รูปแบบที่พ ฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสามารถใช้ให้เกิดผลดีต่อครูและผู้เกี่ยวข้องตาม

เป้าหมาย เนื่องจากรูปแบบของแต่ละโรงเรียนพัฒนามาจากสภาพปัญหาและความต้องการของครู ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพทั้งความสอดคล้องภายในภายนอกและคุณภาพด้านอ่ืนๆ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

4.3 ครูและผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อประเด็นที่ได้พัฒนาเพิ่มข้ึนสูงกว่าก่อนพัฒนา ทั้งนี้

เนื่องจากเป็นประเด็นที่ตรงกับความต้องการของครูในความเป็นจริงครูทุกโรงเรียนเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับความคิดและการสอนโดย

ใช้โครงงานมาแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการอบรมในห้องใหญ่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจึงไม่มั่นใจที่จะสอนโดยใช้โครงงาน ในโครงงานนี้จ านวนผู้

เข้ารับการอบรมมีเฉพาะครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติในฐานะผู้เรียนกับศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและได้เรียนรู้

การท าโครงงานแบบง่ายจากครูต้นแบบด้านการสอนโดยใช้โครงงาน ท าให้มีความเข้าใจมากขี้น และสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียน

การสอนได้อย่างมั่นใจและเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติ (Learning by practice) 

4.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิดเพ่ิมข้ึน มีส่วนร่วมและสนใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากครูปรับเปลี่ยนวิธีสอน ใช้สื่อมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง จึงมีความสุขในการ

เรียนสนใจเรียนมากขึ้น เกิดทักษะการคิดจากตั้งค าถามของครู รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกจากนี้การใช้โครงงานยังช่วยส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะการคิดระดับสูงด้วยตนเองมากข้ึน สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า (2545) ที่กล่าวถึง

จุดประสงค์การสอนโดยใช้โครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

4.5 ครู ผู้บริหารและนักเรียนมีชิ้นงานของตนเองเพ่ิมข้ึน เนื่องจากครูต้องเตรียมกิจกรรมการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิมท าให้

มีชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารมีชิ้นงานแผนการพัฒนาครูส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาครูตามรูปแบบ ส่วนผู้เรียนมีชิ้นงานแผนที่ความคิด หนังสือเล่มเล็ก รายงานโครงานเป็นชิ้นงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของโครงงาน 

4.6 ครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่จะมีปัญหาเรื่องภาระงาน เวลา และ
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ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่พัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการท าให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาสในการท างาน

ร่วมกันได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาครู นักเรียน คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังมีการจัดท าแผนการพัฒนาอย่าง

ชัดเจน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารและนักวิชาการภายนอก ท า

ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน มีความม่ันใจในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน แนวคิดและวัฒนธรรมการท างานอย่างไรก็ตาม โรงเรียนขนาดเล็กมี

ภาระงานในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรมากกว่า ท า

ให้ครูและผู้บริหารมีภาระงานมาก ไม่สามารถจัดสรรเวลาส าหรับการท ากิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ เกิดความล่าช้าใน

การท างาน นอกจากนี้ครูบางส่วนยังต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน ประเด็นที่พัฒนาให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้สามารถ

น าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.7 ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และให้การสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษาบริบทของโรงเรียนได้มีการเชิญผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและตัวแทน

ชุมชนมาร่วมรับฟังและให้จ้อคิดเห็นด้วย นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยโครงงานนักเรียนอาจต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มา

จากบ้านหรือน างานกลับไปท าต่อที่บ้านเท่ากับการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน

การเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การก าหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ควรท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ

การบริบทสภาพจริงของโรงเรียน เพ่ือก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา และสร้างการยอมรับในการพ ฒนา จะท าให้ได้รูปแบบที่มีความ

ถูกต้องเชิงทฤษฎีและความเหมาะสมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

2. โรงเรียนแต่ละโรงควรท าการทบทวนบริบทของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิใน

พ้ืนที่เพ่ือปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพจริงของโรงเรียนมากท่ีสุด 

3. โรงเรียนควรก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและแผนปฏิบัติการของรูปแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้

ด าเนินการพัฒนาครูตามรูปแบบบรรลุตามเป้าหมาย 

4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและมีแผนการนิเทศอย่างเป้นระบบ เพื่อให้ครูเกิดความมั่นใจใน

การด าเนินงานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาของทีมวิจัยและความพร้อมในการพัฒนาของแต่ละโรงเรียนต่างกัน การวิจัยครั้ง

ต่อไปควรก าหนดพ้ืนที่วิจัยที่มีความพร้อมสูงเพียงหนึ่งโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนารูปแบบและขยายผลไปสู่การ

พัฒนารูปแบบของโรงเรียนอื่นๆ 
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2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดย

ใช้โครงงานเหมือนกันทั้งโรงเรียน การวิจัยครั้งต่อไป ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยก าหนด

จุดเน้นการพัฒนาที่ต่างกัน หรือใช้นวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเสนอแนวทางท่ีหลากหลายในการพัฒนาคุ

รภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนแบบองค์รวม 

4. การวิจัยครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาติดตามผลความต่อเนื่องในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาหลังสิ้นสุด

โครงการวิจัยแล้ว 

 

 

 


