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This research design used both of qualitative and quantitative methodology. The research purposes were 

to  (1) determine the components of a School mapping (2) the develop want of the training curriculum of the 
school  mapping  (3) the effectiveness of School mapping program. The research comprised 3 procedures as follow 
: firstly, analytical study to set the components of the School mapping. Secondly development the training 
curriculum of  the School mapping. And third to find the effectiveness of School mapping course from 
satisfaction trainees and  knowledge achievement. The five instruments employed for data collection were a 
content analysis, semi - structured interview, a checklist conference on seminar connoisseurship, a questionnaire 
and the test of knowledge achievement in School mapping. The sample consists of school administrators in Suphan 
Buri. Primary Education  service Area 3. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and two way ANOVA. 

The  research  findings  revealed  that :  
1.  The components of the School mapping were : (1) diagnosis of the educational system at school   

(2) estimating demand projection (3) preparation of Prospective School mapping. 
2.  The training curriculum was developed through 4 stages : design curriculum, evaluate the effectiveness 

of the training, revise the training curriculum and evaluate the effectiveness of the School mapping.  The curriculum 
components consisted of principle, objectives, content structures, activities, medias, measurement and assessment 
of the training curriculum convening through the four units 

3.  The effectiveness of  School  mapping training Program composed with the satisfaction  of trainees of 
high level, curriculum achievement at high level that effect form the processes of training program.   
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2545  ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท  กําหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา จากพระราชบัญญัติดังกลาว  มาตรา 9  การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาโดยยึดหลัก 1)  มีเอกภาพทางนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  2)  มีการกระจาย
อํานาจไปสูพื้นที่ การศึกษาสถานศึกษาและองคการปกครองสวนทองถ่ิน  3)  มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  4)  มี
หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูอาจารยอยาง
ตอเนื่อง  5) ระดมทรัพยากร จากแหลงตาง ๆ   มาใชในการจัดการศึกษา  6)  การมีสวนรวมของบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการ และสถาบันในสังคมอื่น  1จากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาดังกลาว  มาตราที่ 39  ระบุวาใหกระทรวงกระจายอํานาจทางการบริการและการจัดการ
ทางดานการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป      
ไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากการรวมกันของหนวยงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการเพื่อตอบสนอง เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542  โดยมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป มีอํานาจหนาที่จัดทําขอเสนอนโยบาย

                                                        
1 กระทรวงศกึษาธิการ,  พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธกิาร  

พ.ศ.  2546  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ(กรุงเทพ:กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 141. 
2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),  คูมือการ

ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กรุงเทพ : โรง
พิมพแม็กซพอยด, 2554), 6. 
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แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  3

กําหนดหลักเกณฑแนวทางและดําเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากร 
บริหารงบประมาณอุดหนุน การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นยังคอยติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา        ขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จึงตองปฏิบัติภารกิจใหตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเปาหมายในการใหบริการใน  3  สวน  คือ  ดานโอกาสทางการศึกษา
โดยประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกันทั่วถึงดานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
ดานคุณภาพในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญคือ  คุณภาพทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา
และการมีสวนรวมในดานโอกาสทางการศึกษาตองลดความเหลื่อมลํ้า  ใหเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษา  การแกปญหานี้คือ  การบริหารทรัพยากรใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในดานการมีสวน
รวมตองแกปญหาดานการกระจายอํานาจ  โดยการสงเสริมการกระจายอํานาจอยางเขมแข็งสูเขต
พื้นที่และโรงเรียนอยางแทจริง4 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานใหญ  โครงสรางการบริหารงาน
แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการ  มีโรงเรียนในการบริหารจัดการจํานวนมาก 
ครอบคลุม และกระจายไปยังสวนตางทั่วประเทศ  ซ่ึงสภาพในแตละสวนตาง ๆ  มีความแตกตางกัน
ตามลักษณะ ทางภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงมีความยากลําบากในการ
บริหารจัดการผลการดําเนินการเกิดปญหาในดานตาง ๆ  เชน  ความเสมอภาคทางการศึกษา 
คุณภาพทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสภาการศึกษาในเรื่องกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.  ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ )   5พบวา  ปญหาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความเสมอภาคและไมเทาเทียมกันในการไดรับการจัดการศึกษา ในดาน

                                                        
3 ศิริพงษ  เคาภายน,   หลักการบริหารการศกึษา : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร, 

2548 ),  บทนํา. 
4 ชินภัทร  ภูมิรัตน, “นโยบายและอุดมการณการทาํงานของคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐานการสรางสํานกึพลเมอืง,”  เอกสารประชาสัมพนัธหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน,2553, 3. 
5 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาในชวงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549)”   (กรุงเทพฯ : สกศ , 2551),  10 - 14. 
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บริหารจัดการพบวา       การกระจายอํานาจทางการศึกษาดําเนินการไมชัดเจน โครงสรางและ
ปจจัยที่สําคัญสงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ทรัพยากรการจัดการศึกษาและการ
ลงทุนทางการศึกษา ซ่ึงสภาพปญหาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว มีความสอดคลอง
กับการรายงานการวิจัยในเรื่องการสังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ไทย ของสภาการศึกษาไทย พบปญหา ในดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาในดานคุณภาพ
ทางการศึกษา โดยปจจัยที่สงผลกระทบตองานดานการกระจายอํานาจไมมีความชัดเจนในดาน
การใชโรงเรียนเปนฐาน 6จากสภาพปญหาตาง ๆ  สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานตอง
วางแผนในการจัดการศึกษาใหเสมอภาคในทุกภาคสวนทางการศึกษา ทั้งทางดานทรัพยากร 
งบประมาณใหกับสภาพของแตละบริบททางการศึกษา    มีรูปแบบการกระจายอํานาจใหชัดเจน 
เพื่อมุงเนนไปสูคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

จากสภาพปญหาดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการการจัดการขั้นพื้นฐาน  จึงมีความ
จําเปน ตองปรับเปลี่ยนการบริหารไปสูการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยเงื่อนไขของความสําเร็จและ
เหมาะสม กับบริบทของแตละเขตพื้นที่ทางการศึกษาโดยการมีสวนรวมจากทุกฝายในสังคมทั้ง
ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ  สรางผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  ผลงานตาม
เปาหมายอยางรวดเร็ว ใชทรัพยากรอยางคุมคา  คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน  มีการวัดผล
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม   อยูบนพื้นฐานความรวมมือ  7การดําเนินการขององคกรในการ
วางแผนและวิธีการบรรลุผลถึงความ สําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดการ
กระจายอํานาจ  ไปยังเขตพื้นที่ทางการศึกษา ในการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปและ มีนโยบายใหแตละเขตพื้นที่การศึกษาไดวางแผน
การศึกษาของแตละเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใชเทคนิค  School  mapping  เพื่อเปนเครื่องมือในการ
วางแผนกําหนดความตองการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  เทคนิค  School  mapping  เปน
กระบวนการวางแผนในระดับจุลภาค  (Micro  Planning)  เปนการวางแผนการศึกษาในระดับ
ทองถ่ิน กําหนดกลยุทธในการพัฒนาไดถูกตองและเหมาะสบกับบริบททางการศึกษา  ซ่ึง  IIEP  
(International Institute  for  Education  Planning)  ซ่ึงเปนสถาบันการวางแผนระหวางประเทศ ของ

                                                        
6 สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, “รายงานการสังเคราะห สภาวการณและปจจยัที่

สงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย”,  2550,  บทคัดยอ. 
7 Bureau of Strategic Planning, “Results Based Programming Management and 

Monitoring (RBM)”,  at reuse duding Principles (January 2008) : 12. 
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องคการยูเนสโกไดใหคําแนะนะวา  การวางแผนระดับจุลภาค  (Micro  Planning)  เปนการวาง
แผนการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความแตกตาง และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน  จะเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจและหาแนวทาง      ในการจัดการปฏิบัติใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค ที่ตั้งไวอยางแทจริง8  นอกจากนั้น  สติเวน  ฮิต (Dr.  Steven  J. Hite) ไดเสนอแนวคิดวา 
School  mapping เปนสวนหนึ่งของการวางแผนในระดับจุลภาค  (Micro Planning) ซ่ึงจะรับรอง
ความสําเร็จที่สมเหตุสมผล สามารถอธิบายความสําเร็จที่แตกตางกับตามขนาดของโรงเรียนและ
การใชทรัพยากร  ซ่ึงการจัดทํา School  mapping  เปนแนวใหการดําเนินการจะทําใหชองวางความ
ไมเทาเทียมกันทางการศึกษาลดลง 9นอกจากนั้นการจัดทํา  School  mapping  ทําให   นักวางแผน
และนักบริหารการศึกษาใหทราบถึงสภาพการศึกษาในปจจุบันอยางละเอียด  ทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ  ยังประกอบดวยความคิดและเทคนิค วิธีพยากรณเหตุการณในอนาคตวา  สภาพการศึกษาจะ
เปลี่ยนอยางไร  เพื่อใหผูรับผิดชอบไดเตรียมวางแผนไดถูกตอง  เชน  การเคลื่อนยายประชากร 
ความไมเทาเทียมกันถึงการศึกษา  10หรือในกรณีการปฏิรูปการศึกษา การจัดทํา  School  mapping  
ยังเปนเครื่องมือในการวางแผนการจัดการศึกษา  เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความตองการ  Supply  กับ demand ของแตละเขตการศกึษา  นอกจากนัน้ 
ยังเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา11 
 
ปญหาของการวิจัย 
 เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย  ดร. กษมา  วรวรรณ  ณ  
อยุธยา  ไดกําหนดนโยบายเรงดวน  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจัดทํา  12School 
mapping   เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการศึกษา  เปนขอมูลในการของบประมาณสนับสนุนเปน

                                                        
8IIEP. “ MACRO.MICRO PLANNING : NEW CHALLENG ES TO EDUCATION”. 

UNESCO (July 2008): 3. 
9Steven J. Hite School mapping and GIS in Educational Planning Francoise Carloads 

Thursday 3-Friday  4  (July 2008):3. 
10บุญลือ ทองอยู,  เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School mapping) 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 12-13. 
11 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, “นโยบายการจดัทํา School mapping,”  เอกสารประกอบการ

ฝกอบรม. 
12เร่ืองเดียวกัน. 
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การวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดของใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยนโยบายใหจัดทํา
ในดานมิติโอกาสวา  โรงเรียนไหนที่ควรยุบ  เพราะไมมีนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมาก ๆ  และ
มีแนวโนมที่จะยุบใหดําเนินการพิจารณาวางแผนและดูแนวโนมของโรงเรียนที่จะเกิดใหม  เพื่อ
ขยายบริการใหเพียงพอ โดยอาจจําแนกเปนระดับ ตาง ๆ  วาพอดีกับขนาดโรงเรียนพิจารณาให
เหมาะสมครอบคลุมอยางสมเหตุสมผล นอกจากนั้นใหดูโรงเรียนไหนรับรองไมเพียงพออาจ
พิจารณาติดตั้ง  ขยายชั้นเรียน   ซ่ึงอาจเปนระดับชั้น โดยเฉพาะ เขตพื้นที่พิเศษดูอัตราการเขาเรียน
ของนักเรียนในเขตพิเศษ  ในมิติดานคุณภาพ  ใชจัดทําขอดานคุณภาพ ของโรงเรียนโดยใหพิจารณา
วา  จะใชอะไรเปนเกณฑในการแบง  เชน  ผลการประเมินของ สมศ. จํานวนครู  คะแนน  NT  
หรือจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนรอยละ     ที่นาพึงพอใจ  โดยใหแตละเขตจัดทํา School  mapping  
ตามความพรอมกับสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ใหมิติดานโอกาสและมิติ ดานคุณภาพ  แต
ในแนวทางการปฏิบัติเขตพื้นที่การศึกษาพบสภาพปญหาในการจัดทํา School  mapping เห็นไดจาก
ผลการประเมินผลการติดตามการจัดทํา  School  mapping  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พบวา  ปญหาการจัดทํา  School  mapping  มีปญหาอยูในระดับมาก สภาพปญหา ที่พบ 
คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในองคความรูและกระบวนการ จัดทํา  School mapping ขาด
ทีมงานคอยชวยเหลือ  มีปญหาในการวิเคราะหขอมูล  นอกจากนั้นทางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดจัดรายการ  “กระดานถามตอบการจัดทํา  School  mapping  ในระบบ
ออนไลน   สภาพ ปญหาที่พบ คือ แตละเขตพื้นที่พบปญหาตองใชขอมูลในการวิเคราะห  School 
mapping  และบุคลากรขาดความรูความเขาใจ ขอเสนอแนะใหมีการฝกอบรม เพื่อสรางเครือขาย 
และทีมงานในการจัดทํา School mapping13 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและขยายผลการ
ดําเนินงานไปสูโรงเรียนและจัดหลักสูตรฝกอบรมใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ School  
mapping ใหกับผูเกี่ยวของ 

จากสภาพปญหาที่พบจึงทําใหเขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญไมสามารถจัดทํา  School  mapping  
ในเขตพื้นที่ของงานได14  สวนเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดทํา School mapping สงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สวนใหญขาดความสมบูรณในเนื้อหา  จึงเปนปญหาเรงดวน
ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองหาแนวทางแกไขและพัฒนาบุคลากรใหมี

                                                        
13สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, กระดานถาม – ตอบ School mapping  

[Online].Aceeseed.กรกฎาคม 2551.Available from http://www.210.1.2011/School 
mapping/niew_php? No 42. 16 พฤษภาคม 2553 

14นโยบายและแผน, “คําช้ีแจงการประเมินผลการจัดทํา School mapping,”  เอกสารวัด
การสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 29 กมุภาพันธ พ.ศ. 2552. 
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ความรูความสามารถ มีทักษะในการจัดทํา School mapping เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผน
การศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองตอไป  จากสภาพปญหาที่เขตพื้นที่การศึกษา  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมสามารถจัดทํา School  mapping ตามนโยบายที่
กําหนด  เนื่องจากบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการกระบวนการการจัดทํา  School  mapping  
ขาดทีมงานและเครือขายในการดําเนินการ ปญหาดังกลาวสามารถแกไขได  โดยการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  จัดอบรมและสรางเครือขายในการดําเนินการแก
บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา  เพราะการฝกอบรมเปนการพัฒนาทุนมนุษย  ซ่ึง  เบกเกอร  
(Becker)  ไดใหความเห็นวา การฝกอบรมเปนการลงทุนมนุษย (Human capital) ที่สําคัญเพราะ
เพิ่มศักยภาพบุคคล เพื่อไปเพิ่มคุณคาผลผลิตในรูปของการสรางคุณคาและสงผลตอการพัฒนา
องคกร15การฝกอบรมและการพัฒนา (Training & Development)  ชวยปรับปรุง การปฏิบัติงานใหดี
ขึ้น  ทําใหบุคลากรมีทักษะกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลง  ชวยใหปญหาของหนวยงานไดรับ
การแกไข16 เพื่อเตรียมพรอมใหกับบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาไดพัฒนาองคความรูเร่ือง 
School  mapping จากปญหาและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปปรับใชตอไป 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1.  เพื่อทราบองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา School  mapping   
 2.  เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School mapping  
 3.  เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา School mapping  ในดานความ
พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา  ผูวิจัยกําหนดขอคําถามเพื่อตอบปญหา ดังนี ้

                                                        
15 Gary S. Becker , Human Capital : A Theoretical and Empirical Arles’s with special 

Reference to Education , (Chicago. The university of Chicago Press, 1994). 
16 การจัดการทรพัยากรมนษุย [online]. accessed 18 December 2006 , Available from 

http://www.st oa.ac.th/thai/Grad_st dy/school/shs/Doc/ro4_2_doc. 
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 1.  องคความรูเกี่ยวกับการจดัทํา School  mapping เปนอยางไร  มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยางไรบาง  ควรปรับความรูและกระบวนการจัดทํา School mapping  ใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติและบริบททางการศึกษาอยางไร 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีขั้นตอนอยางไรบางและมอีงคประกอบของหลักสูตร
อยางไร 
 3.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา School  mapping มีประสิทธิผลดานความ
พึงพอใจของผูเขารับฝกอบรมในระดบัไหน  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับไหน  และ
ผลสัมฤทธ์ิที่ไดเกิดจากกระบวนการฝกอบรมที่แทจริงหรือเปลา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับขอคําถามผูวิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจยั ดังนี้ 
 1.  องคความรูเกี่ยวกับการจดัทํา School mapping จําแนกเปน 3 ขั้นตอน คือ  การ
วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา  การพยากรณและประมาณการความตองการการวางแผน
การศึกษา  การจัดทําขอเสนอแนะทางการศึกษา 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping มีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร 4 ขั้นตอน  คือ  การรางหลักสูตร  การหาคุณภาพหลักสูตร  การทดสอบใชหลักสูตร 
และการประสทิธิผลของหลักสูตร 
 3.  ประสิทธิผลของหลักสูตร  ดานความพงึพอใจของผูเขารับการฝกอบรมมีตอหลักสูตร
อยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก  และผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตรฝกอบรมเกิดจากกระบวนการฝกอบรมที่แทจริง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากแนวคิดและองคประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  
mapping นั้นมปีจจัยที่เกี่ยวของหลายประการผูวิจัยใชกรอบแนวคดิเชิงบูรณาการ ดังนี้ 
 1.  องคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา School mapping ประกอบดวยองคความรูในดานตาง ๆ  
ดังนี ้
  1.1  แนวคิดการวางแผนของการศึกษา  ใชแนวความคิดของแม็คคลีนโลน  (K.R. Mc  
kinron) ที่กลาวเกี่ยวกับแนวคิดในการวางแผนทางการศึกษา ตองเขาถึงสภาพปญหาที่แทจริงของ
ทองถ่ินในบริบทที่มีความแตกตางกัน  ตองคํานึงถึงสภาพของสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  สภาพ
ของเศรษฐกิจ การวางแผนทางการศึกษาตองมีอิสระ ไมถูกครอบงําอิทธิพลกลุมตาง ๆ 
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    1.2  การวางแผนเพื่อกระจายอํานาจทางการศึกษาใชแนวคิดของตามหลักการวางแผน  
EFA (The Education for All) ขององคการยูเนสโก  ที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการศกึษา 
หลักและขั้นตอนในการวางแผนทางการศึกษา โดยการวิเคราะหตามสถานการณแตกตางกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาประเมินความเปนไปไดในการกําหนดเปาหมาย ระบุขั้นตอนและกิจกรรม
ในการดําเนินการ  การเขียนงบประมาณในการสนับสนุน  ระบุขั้นตอนการดําเนินการและการ
ประเมิน กําหนดวิธีการและระบบของแผน ในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ใชเทคนิคและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล โดยการใชโปรแกรม ANRPO – MODEL17 
     1.3  การจัดทํา  School  mapping  และ GIS  ในการวางแผน Micro - planning  (การ
วางแผน ระดับจุลภาค) ของสตีเวน  (Steven  J. Hile)  โดยไดสรุปประวัติของ  School  mapping  
ที่เกิดจากประเทศฝรั่งเศสในป  1963  School  mapping  มีลักษณะเหมือนกับการวางแผน  Micro  
planning (การวางแผนระดับจุลภาค)  ซ่ึงเปนเทคนิคการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา การใช  GIS  
เขามาชวยในการดําเนินการ ตามแผนและอธิบายความสําเร็จที่เปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ ตามสภาพและขนาดโรงเรียน18 

    1.4  หลักและกระบวนการจดัทํา School mapping ของประเทศอินเดยีโดยโกวินดา  
19(R. Govinda) ของยูเนสโก 
     1.5  หลักและแนวคิดการจัดทํา  School  mapping  ของ  บุญลือ  ทองอยู  เกี่ยวกับเทคนิค 
การวางแผน  กําหนดที่ตั้งทางการศึกษา  (School  mapping)   โดยกําหนดขั้นตอนไว  3  ขั้นตอน 
คือ  1)  การวินิจฉัยสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  2)  การกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินการ      3)  การนําเสนอทางเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะหขอมูล 5  เทคนิควิธี  คือ การจัด
กลุมโรงเรียน(Homogeneous  Zones)  การจัดดัชนีสังเคราะห  (Synthetic  Indications)  การ

                                                        
17 UNESCO.Handbook for Decntralized Education Planning (unese Bangkok Asia and 

Pacific Reg Lonal Bureac for Edacation Thailand,2006), 13-55. 
18 Steven J.Hile, School mapping and GIS in Eduction Micri-planning, (Directions) in 

Education Micro-planning: Asymposium to Honeur the Work of Franco is Cailods. Thursday 3- 
Friday July 2008 Oarus,France,3. 

19 R. govinda, “Reaching the unsearched through participatory planning School 
mapping iniLok  Jumbish,” India  (IIEP UNESCO 1999): 51-78. 
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วิเคราะหเขตบริการนักเรียนของโรงเรียน  (Catchments  Area) การใชเทคนิคสหสัมพันธ  
(Correlation)  การใชเมตริกซ  (Matrix) 20 

  1.6   หลักการและแนวคิดการจัดทํา  School  mapping  ของไตรรงค  มณีสุธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน21 

 1.7  Module  การจัดทํา  School  mapping  5  Module ของ ยูเนสโก 
 2.  แนวคดิเกีย่วกับการพฒันาหลักสูตร 
  แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยใชแนวคิดในเชิงบูรณาการดงันี้ 

     2.1  แนวคิดพัฒนาหลักสูตรของ  ทาบา  (Taba)  โดยนําเสนอแนวคิดในการรางหลกัสตูร 
7 ขั้นตอน คือ 1)  การตรวจวินิจฉัย ความจําแนก  2)  การกําหนดจุดมุงหมาย  3)  การคัดเลือก
เนื้อหา  4)  การจัดลําดับเนื้อหา  5)  การศึกษาเลือกประสบการณเรียน  6)  การเรียงลําดับ
ประสบการณเรียง 7)  การประเมินแนวทางในการปฏิบัติ22 นอกจากนั้น ยังไดเสนอขั้นตอนในการ  
พัฒนาหลักสูตรเปนขั้นตอนอีก 4 ขั้นตอน  1)  การทดลองใชหลักสูตร  2)  การนําขอมูลการ
ทดลองการทดลองไปพัฒนาตอ  3)  การพัฒนาแนวทางการดําเนินการและตรวจสอบเนื้อหา  แต
ละหนวยทดลอง  4)  นําผลการทดลองไปเผยแพร 

    2.2 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ  ไทเลอร (Tyler) ไดเสนอแนวคิดเปนหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรคือ เปาหมายของการพัฒนาคืออะไร ประสบการณหรือส่ิงที่ไดจากหลักสูตรที่
ตองการจะเกิดอะไร จะจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหมีประสิทธิภาพอยางไร เกณฑในการตัดสิน
หรือประสบการณทางการศึกษา ไดบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาอยางไร23 

 2.3  แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ของ ดร.วิชัย วงษใหญ  กลาวถึงระบบของการพัฒนา
หลักสูตรตองมีความสัมพันธกันในดานการรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและการประเมิน

                                                        
20บุญลือ  ทองอยู,  เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา  (School  mapping)  

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 11-59. 
21 กลุมแผนและโครงการ สํานักนโยบายและแผน,  School  mapping  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธิการ,2549), 12-40. 
22 Hilba,  Taba, Curriculum  Development : Theory and Practice (New York :  

Harcourt,  Brance. & world 1962),12. 
23 Tyler, Ralthw,  “Basic Principles  of  Curiculum  and  Instruction,”  Chicago  the  

Universit  of Chicago (1969):137. 
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หลักสูตร โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ 1) ส่ิงที่กําหนดในหลักสูตร 2) รูปแบบของหลักสูตร 3) การ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 4 ) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร24 
 3.  แนวคดิทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับฝกอบรม  

  ผูวิจัยไดบูรณาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับฝกอบรม ดงัตอไปนี ้
  3.1  แนวคดิเกีย่วกับพัฒนาทรัพยากรมนษุย (Human Resource development) ของ 

ลันดี้  
 (Randy  L.  Desimone)  และคณะที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การฝกอบรมพัฒนา25 

 3.2  ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  แอนดราโกจี  (Andragogy)  ของมัลคัมโนลส (Malcolm  
S. Krowles)   เปนศาสตรแหงการเรียนรูของผูใหญที่ทําใหการจัดกิจกรรมการสอนสอดคลองกับ
ธรรมชาติ ของผูใหญ26  ซ่ึงมีขั้นตอนในการเรียนรูโดยตองคํานึงถึงมโนทัศนของผูเรียน (Self – 
Concept)  ประสบการณของผูเรียน  (Experience)  ความพรอมที่จะเรียน (Readiness)  แนว
ทางการเรียนรูของผูใหญ Orientation  to  learning 

 3.3  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมของเดสเลอร  (Desler)  ไดเสนอแนวคิดขั้นตอน  
การดําเนินงานอบรมระหวางการทํางาน (On  the - job - training)  โดยมีขั้นตอนในการฝกอบรม  5  
ขั้นตอน   (Fire  step  training  and  development  Process)  คือ การวิเคราะหความตองการ (Need 
analysis) การออกแบบเนื้อหาที่จะอบรม (Instructional design) ขั้นตอนการทําใหเกิดความเที่ยงตรง 
(Validation) ขั้นปฏิบัติ (Implementation) ขั้นประเมินผลและติดตาม (Evaluation  and  follow - 
up) 27 

                                                        
24 วิชัย  วงษใหญ,  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  (กรุงเทพ ฯ : 

สุวีริยาสารน, 2533), 1 - 23. 
25 Nandy  L.  Desimone  และคณะ, “Human Resource Development,”  Hancourt College 

Publishers  United States  of  Americe (2002) :  9 - 12. 
26 อรทัย  ศักดิ์สูง,  “การวิเคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎี  แอนดราโกจี  (Andragogy) 

ของมัลคัลโนลส กับวิธีการสอนในหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสงูของสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา”  (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  เทคนิคการศึกษานอกโรงเรียน  บณัฑติวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),  2543. 

27 Dessler  Gary,  Humal  Resounee  Management, 7th  cd.(New Jersey : Prentive – 
Hallm lnc.,1997), 251. 
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 3.4  เกี่ยวกับการฝกอบรมของ  วิลเล่ียม อารเทคซี่  (William  R.  Tracy)  ไดเสนอแนวคิด
ขั้นพื้นฐานที่ใชในการฝกอบรมเพื่อเปนขอมูล  ใหผูขัดการอบรม  นําไปปฏิบัติ  โดยหลักความ
จําเปนมูลฐานดานความรูความเขาใจ  หลักความยากงายในการเรียนรู  หลักการพิจารณาความ
เปนไปไดของความสําเร็จ  หลักความถี่ในการปฏิบัติ  หลักแหงความสัมพันธระหวางคาใชจาย
และความคุมคาหลักของศักยภาพที่จะสําเร็จ  ตามวัตถุประสงค  หลักแหงคุณภาพของกิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติในการฝกอบรม  หลักขอบกพรองของกิจกรรมการฝกอบรม  หลักแหงความคงอยูของ
พฤติกรรมการเรียนรู หลักแหงความจําเปนในการฝกอบรมเพิ่มเติม28 

 3.5  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรฝกอบรมของกริช อัมโภชน ซ่ึงไดกําหนด
ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรฝกอบรมและเทคนิคกําหนดกิจกรรมฝกอบรม 
 4.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 

    4.1  แนวคิดการประเมินหลักสูตรฝกอบรมไดใชแนวคิดของ โดนัลด แอล เคิรกแพทริก 
(Donald  L. Kink  patrick อางจาก ธเรศ  ขําเกิด)  ไดเสนอแนวคิดไว  4 ขั้นตอน คือ 1)  การ
ประเมินปฏิกิริยาที่ตอบสนอง  (Reaction Evaluation)  ของผูเขารับการฝกอบรม  2) การประเมิน
การเรียนรู (Learning  Evaluation)  3)  การประเมินพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม  
(Behavior  Evaluation)  4)  การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation) 29 

 4.2  แนวคิดการประเมินการฝกอบรม โดยการใช  CIPP  Model  ของ สตัฟเฟลบีม 
(Stuffebeum) โดยใชหลักในดาน ปจจัยนําเขา (Input Evaluation) กระบวนการอบรม (Process 
Evaluation) และผลที่ไดจากการฝกอบรม (output  Evaluation) 30 
  4.3  แนวคิดการวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert  seale) 31   

                                                        
28 William R. Tracy, Designing and Development System (American Management 

Association, Inc, 1971),86 - 95. 
29 ธเรศ ขําเกิด, การประเมินการฝกอบรม [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ.20 ก.พ. 2553.เขาถึงไดจาก 

http://www.Inspoct 6.moc.go.th/ad/ sai/krikpa/nick.th/m.  
30ภาวณิี  ศรีสุขวัฒนาพนัธ และคณะ, “การสังเคราะหผลประเมินและวจิัยประสิทธิผล

ของการฝกอบรม  เปนผูประเมินภายนอกระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน”  (งานวจิัยสํานกัมาตรฐาน
การศกึษา, 2553. 

31Rensis likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธิวิจยัพฤติกรรมศาสตร , พิมพคร้ังที่ 6 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114 - 115. 
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  4.4  การประเมินการเรียนรูตามทฤษฎีของ บลูม  (Bloom’s  Taxonomy)  โดยบลูมเชื่อ
วา การเรียนรูเกิดจาการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมใหม  เชน  ดานความรู  ความเขาใจ  อารมณ  
ความรูสึก  ทัศนคติ  การเปลี่ยนแปลง  ดานความชํานาญ  การนําไปใช 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยแบบบูรณาการ ในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School mapping โดยใชองคประกอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
วางแผน การศึกษาการจัดทํา  School mapping  รวบรวมเปนองคความรู  การจัดทํา  School mapping  
นําแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมมาบูรณาการจัดเปนหลักสูตรฝกอบรม พัฒนา
บุคลากรการจัดทํา School mapping  
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา School mapping 
-  Educational planning ของ K.R.Mc Kinnone 
-  แนวคิด De centralized Education Planning  
   ของ UNESCO 
-  School mapping and GIs ของ Steven J.Hite 
-  School mapping India ของ UNESCO 
-  School mapping ของ บุญลือ ทองอยู 
-  School mapping ของ ไตรรงค  มณีสุธรรม 
-  School  mapping 5 Mudule  ยูเนสโก 
-  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและ 
   ประสบการณ School  mapping 
-  งานวจิัยที่เกีย่วกับ School mapping   

การพัฒนาหลกัสูตร 
ฝกอบรม 

School mapping 

แนวคดิการพฒันาหลักสูตร 
-  แนวคิดพัฒนาหลักสูตรของ Taba 
-  แนวคิดพัฒนาหลักสูตร Tyler 
-  แนวคิดพัฒนาหลักสูตรของ 
    ดร. วิชัย วงษใหญ 
-  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 

แนวคดิเกีย่วกบัการฝกอบรม 
-  แนวคิด HRD ของ Randy L. Desimone 
-  ทฤษฎีการเรยีนรูผูใหญ เอนดราโกจ ี
   (Aadregogy) ของมัคคัลโนลส 
-  Five-step training and Development  
   Process  ของ Dessler 
-  หลักการฝกอบรมของ William R. Tracy 
-  การฝกอบรม ของกริช อัมโภชน 

แนวคดิประสทิธิผลหลักสูตรฝกอบรม 
-  การประเมนิฝกอบรม Kirkpatrick 
-  การเรียนรูตามทฤษฎีของ บลูม  (Blooms Taxonmy) 
-  การจัดทําทศันคติของ Likert  scale 

13 
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แผนภูมิที่  2  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3   พัฒนามาจากกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

องคความรู 
 School  mapping  
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
 1.   การวิเคราะหสภาพการจดั
การศึกษา 
 2.   การประมาณความตองการ
คาดคะเนการวางแผนการศึกษา 
 3.  การจัดทําขอเสนอแนะ
ทางการวางแผนการศึกษา 

กิจกรรมฝกอบรม 
 -  การศึกษาดวยตนเอง 
 -  การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 -  เกมส 
 -  กรณีศกึษา 
 -  ชิ้นงาน 

ประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม 
 แบบประเมินประสิทธิผลฝกอบรมดาน 
 -  ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 
 -  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรม School  mapping  สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม School  mapping 
 องคประกอบหลักสูตร 
 -  หลักการและเหตุผลของหลักสูตร   -  วัตถุประสงค 
 -  โครงสราง เนื้อหาแบงเปน 4 หนวยฝกอบรม  -  กิจกรรมฝกอบรม 
 -  สื่อประกอบการฝกอบรม    -  วัดและประเมินผลการฝกอบรม 
 -  การวดัและประเมินผลกระบวนการพัฒนาหลักสูตร -  การรางหลักสูตร 
 -  การหาคณุภาพหลักสูตร    -  การทดลองใชหลักสูตร 
 -  การหาประสิทธิผลของหลักสูตร 
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ที่มาของแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 
 :   กริช  อัมโภชน, การสรางหลักสูตรฝกอบรม และโครงการฝกอบรม,เอกสารประกอบ      
การฝกอบรม [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ.16 เมษายน 2553.เชาถึงไดจาก 
 http//www.tu.ac.th/org.ofeto/person/train/hand book/cognse.  
      :   กลุมแผนและโครงการ สํานักนโยบายและแผน, School mapping สํานักงาน  
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2549),12-40 
   :   ธเรศ ขําเกิด, การประเมินการฝกอบรม[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ20 กุมภาพนัธ 2553. เขาถึง
ไดจาก:http://www.Inspoct 6.moc.go.th/ad/sai/krikpa.nick.th/m.  
       :   บุญลือ ทองอยู, เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School mapping 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 11-59. 
 :  พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวจิัยทางพฤติศาสตร, พิมพคร้ังที่ 6  (กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114 - 115, 
          :  ภาวณิี ศรีสุขวฒันาพันธ และคณะ “การสังเคราะหผลการประเมินและวิจัยประสิทธิผล 
ของการฝกอบรม เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (งานวิจัย สํานักมาตรฐาน  
การศึกษา,2553). 
         :  วิชัย วงษใหญ , กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (กรุงเทพ ฯ :  
สุวีริยาสาสน, 2533), 1-23. 
         :  อรทัย ศักดิ์สูง, “การวิเคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎี แอนดราโกจี (Andragogy)  
ของ มัลคัลโนลส กับวิธีการสอนในหลักสตูรผูบริหารสถานศึกษาระดบัสูงของสถาบัน  
พัฒนาผูบริหารการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั , 2543). 
          : DesslerGary, Human Resounce Management ,7th cd.(New Jersey : Prentive- Hallm  
Inc., 1997), 251. 
          : Nandy L. Desimone  และคณะ, Human Resource Development (Hancourt College 
Publishers United States of America. 2002), 9-12. 
         :   R. dovinda. “Reaching the unreached htrough participatory planning School mapping  
in Lok Jumbish,” India. (IIEP UNESCO 1999): 51-78. 
        :   Steven J. Hile, “School mapping and GIS in Education Micri-planning” .(Directions )  
in Education Micro-planning : Asymposium to Honeour the Work of Franco ise  
Caillods. Thursday 3 – Friday July 2008, Oarus Frnce,3 
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        :   Taba, Hilba, Curniculum Development : Theor and Parctice (New York : Harcourt,  
Brace. & World, 1962), 12. 
      :   Tyler, Ralthw, Basic Principles of Curriculum and Instruction. (Chicago the Universit  
  of Chicago, 1969) , 137. 
        :   UNESCO, Handbook for Decentralized Education Planning  (Unesco Bangkok Asia  
and Pacific Reg Lonal Bureac for Edacation, Thailand. 2006) , 13-5. 
         :   William R. Tracy, Desiging and Development System (Americam Management  
Association, Inc. 1971), 86-95. 
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ขอจํากัดของการวิจัย  
 งานวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School mapping มีขอบเขตจํากัด
กลุมตัวอยางในการฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาบริบทของการศึกษาเปนไปตามหลักของการ
วางแผนทางการศึกษา ซึ่งเปนการวางแผนในระดับทองถ่ิน  (Micro - planning)   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ตรงกันผูวจิัยไดกําหนดนิยามของ
คาํศัพทเฉพาะไวดังนี ้
 1.  องคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา  School  mapping  หมายถึง  หลักการแนวคิด  ทฤษฎีทางดาน 
การวางแผนการศึกษา  การวางแผนระดับจุลภาค  (Micro  planning)   เทคนิคการจัดทํา  School  mapping 
IIEP  (Inclinational  Institute  for  Educational  Planning)  ของ  UNESCO  ที่จัดทําประเทศตาง ๆ 
แนวคิดของบุญลือ  ทองอยู แนวคิดการจัดทํา  School  mapping  ของไตรรงค  มณีสุธรรม  สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน School  mapping  5  Module ของยูเนสโก  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
ผูวิจัยไดมาหลอมรวมแลวจัดเปนองคความรูใหมและนําไปยืนยันองคความรูโดยการประชุมสัมมนา 
อิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  และแกไขพัฒนาตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญดังตอไปนี้ 
  1.1  School  mapping  หมายถึง  เทคนิคการวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ินที่กําหนด
ความตองการการจัดการศึกษาในอนาคตตอบสนองความตองการในดานอุปสงค (Demand)  
อุปทาน (Supply)  กําหนดมาตรการในการพัฒนาการศึกษาในดานโอกาส ความเสมอภาค  
ประสิทธิภาพ  คุณภาพการศึกษาการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  1.2  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping  มีอยู  3  ขั้นตอน  คือ  1)  การวิเคราะหระบบ
การจัดการศึกษา (Digenesis  of  the  educational  system  at  the  School  2)  การคาดคะเนและพยากรณ 
ความตองการการจัดการศึกษา (Estimating  demand : Projections)  3)  การจัดทําขอเสนอแนะใน
การวางแผนการศึกษา (Preparation  of  Prospective  school  mapping)   
 2.  การยืนยันองคความรู  School  mapping  หมายถึง  การนําองคความรู  School  mapping  
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ  (Connoisseurship)  โดยจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  
11  ทาน  เพื่อนําขอสรุปไปจัดทํา  เปนหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ของ  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี  เขต  3 
 3.  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  หมายถึง  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขตพื้นที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากองคความรู  
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School  mapping  ที่ไดรับการยืนยันองคความรูจากการประชุมอิงสัมมนาผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship)  
นํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  
จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา แบงเปนหนวยการฝกอบรมได  4  หนวย  ประกอบดวย  
1)  ความหมายและกระบวนการการของ School  mapping   2)  การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา  
3)  การคาดคะเนและประมาณการความตองการในการวางแผนทางการศึกษา  4)  การจัดทํา
ขอเสนอแนะทางการวางแผนทางการศึกษา 
 4.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง กระบวนการขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมประกอบดวย 4 ขั้นตอน  คือ 1)  การสรางหลักสูตรฝกอบรม  2)  การหาคุณภาพหลักสูตร
ฝกอบรม  3)  การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  4)  การหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม School  
mapping  
 5.  แบบประเมินประสิทธิผลฝกอบรม School mapping  หมายถึงแบบประเมินที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นประกอบดวย 3 ขั้นตอน  คือ  ตอนที่  1  สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม  ตอนที่  2  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  ตอนที่  3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร 
 6.  การหาคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง  การนําหลักสูตรและแบบประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตรไปหาคุณภาพดงัขั้นตอนตอไปนี้ 
  6.1  การหาคณุภาพเครื่องมือไดหาคา  IOC  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  แบบ
ประเมินหาคาความเชื่อมั่น และหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
  6.2   การนําหลักสูตรไปทดลองฝกอบรมแลวนําผลมาพฒันาและปรับปรุง 
 7.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  การจดัทํา  School  mapping    หมายถึง ผลที่เกิดกับ
ผูเขารับการอบรมฝกอบรม  School  mapping  2 ดานดังนี้ 
  7.1  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
  7.2  ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
 8.  เกณฑการประเมินประสทิธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
  8.1  เกณฑประเมินประสิทธิผล  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง  
มาตรประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับของ ลิเคิรท (Likert) ที่มีตอหลักสูตรแบงเปน 
   ระดับ  1   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  นอยที่สุด  ใหน้ําหนกั  1  คะแนน 
   ระดับ  2   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  นอย  ใหน้ําหนัก  2  คะแนน 
   ระดับ  3   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ปานกลาง  ใหน้ําหนัก  3  คะแนน 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจ  มาก  ใหน้ําหนัก  4  คะแนน 
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   ระดับ  5   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ใหน้ําหนกั  5  คะแนน  
  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยของน้ําหนักคะแนน  โดยคาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  3.51 - 4.50  มีความพึงพอใจมาก 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง  1.50-2.50  มีความพงึ
พอใจนอยและต่ํากวา 1.50  ลงมามีความพงึพอใจในระดบันอยสุด   
  8.2  เกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร หมายถึง เกณฑที่ผูวิจยัไดสรางขึ้นจากการ
นําแนวคิดของ เบส (Best)  มาปรับใชในการใหระดับของผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม  โดย
กําหนดคะแนนเปนชวงคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม  ดังนี ้
   คะแนนสอบ 1 - 6  คะแนน มีความพึงพอใจ  นอยที่สุด  ใหน้ําหนัก  1  คะแนน 
   คะแนนสอบ 7 - 12  คะแนน  มีความพึงพอใจ  นอย  ใหน้าํหนัก  2  คะแนน 
   คะแนนสอบ  13 - 18  คะแนน มีความพึงพอใจ  ปานกลาง  ใหน้ําหนัก  3  คะแนน 
   คะแนนสอบ 19 - 24 คะแนน มีความพึงพอใจ  มาก  ใหน้าํหนัก  4  คะแนน 
   คะแนนสอบ  25 - 30 คะแนน  มีความพึงพอใจ  มากทีสุ่ด  ใหน้ําหนกั  5  คะแนน 
แปลงคะแนนคานําหนกัคะแนนมาหาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบส (Best)แลวกําหนดระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมวามีผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม ดังนี ้
   คาน้ําหนกัเฉลี่ย  1.00 - 1.50  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
   คาน้ําหนกัเฉลี่ย  1.51 - 2.50  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับนอย 
   คาน้ําหนกัเฉลี่ย  2.51 - 3.50  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 
   คาน้ําหนกัเฉลี่ย  3.51 - 4.50  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับมาก 
   คาน้ําหนกัเฉลี่ย  4.51 - 5.00  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับมากทีสุ่ด 
  8.3  การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม  เพื่อดูวาเกิดจากระบวนการ
ฝกอบรมที่แทจริงหรือไม  หมายถึง  การนาํคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมของ
กลุมตัวอยางทีท่ําการทดลองแบบสี่กลุมโซโลมอนไปวิเคราะหโดยใชสถิติ Two way ANOVA 
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัย  เร่ือง  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  school  mapping”  นั้น  ผูวิจัย
ไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ในดานองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา  School  mapping  
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  กิจกรรมฝกอบรมและประสิทธิผลฝกอบรม ดังนี้ 
 1.  องคความรูเกี่ยวกับการจดัทํา  School  mapping   
  1.1  การกระจายอํานาจ ทางการศึกษา  ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอมลูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   
  1.2  แนวคดิเกีย่วกับ การวางแผนทางการศกึษา  (Realistic  educational  planning) 
  1.3  Decentralized  Education. 
  1.4  School  mapping  and  GIS 
  1.5  School  mapping  India  ของ  UNESCO  
  1.6  School  mapping 5 Module ของยูเนสโก 
  1.7  แนวคดิการจัดทํา School  mapping  ดร. บุญลือ  ทองอยู  
  1.8  แนวคดิการจัดทาํ School  mapping ของไตรรงค  มณีสุธรรม  สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  1.9  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการจัดทํา  School  mapping 
  1.10  สรุปองคความรูเกี่ยวกบัการจัดทํา  School  mapping 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
  2.1  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  ของทาบา ( Taba) ไทเลอร (Tyler)  และ ดร. วิชัย  
วงษใหญ 
  2.2  แนวคิดการฝกอบรม  ประกอบดวย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทฤษฎีการ
เรียนรูผูใหญ  แอนดาโกจี้  (Andragogy)  การฝกอบรมของดิสเลอร  หลักการฝกอบรมของวิ
ลเล่ียม  (William  R. tracy).   
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 3.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  เพื่อประเมินหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย  การ
วัดทัศนคติของลิเคิรท (Likent)  ทฤษฏีการเรียนรูของบลูม (Bloom) การประเมินการฝกอบรมของ
เคิรก  แพทริค  (Donald  L.  kirk  Patrick)  การประเมินโครงการของ สตัฟฟลบีม (Stafflebeam) 
 4.  งานวิจยัเกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 1.  องคความรูเก่ียวกับการจัดทํา  School  mapping 
  1.1  การกระจายอํานาจทางการศึกษา 
   การกระจายอํานาจ (Decentralization)  นักการเมือง  นักวิชาการ  การปกครองเชื่อ
วา  การกระจายอํานาจจะทําใหการบริหารจัดการประสิทธิภาพสูงขึ้น  เปนการลดขั้นตอนในการ
บริการ ลดความซับซอนการปฏิบัติงานทั้งในแนวดิงและแนวนอน (Vertical  and  Horizontal  
Redo dewy)  ซ่ึงจะนําไปสูการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร  การกระจายอํานาจ หมายถึง กระ
ดับการกระจาย อํานาจในการตัดสินใจภายในองคกร  ซ่ึงองคกรไดกําหนดใหผูบริหารเปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ  ถารวมอํานาจการตัดสินใจไวกับผูบริหารระดับสูงเพียงผูเดียว  ไมมีขอมูล  
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ จากบุคลากรหรือหนวยงานยอย  การกระจายอํานาจในองคกรนั้นมีคา
เทากับศูนย  ขอไดเปรียบทางการกระจายอํานาจ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการชวย
ใหองคกรปรับตัวไดเทากับการเปลี่ยนแปลง  มีขอมูลในการตัดสินใจอยางละเอียด  ใหขวัญและ
กําลังใจกับพนักงานระดับลางนอกจากนั้นการกระจายอํานาจยังเปนการพัฒนาบุคลากรที่ดีอักวิธี
หนึ่ง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
2545  กับการกระจายอํานาจทางการศึกษาสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550  ที่มีเจตนารมณใหมีการกระจายอํานาจทางการศึกษามากกวาเดิมเปนการกระจายอํานาจ
มากกวาการแบง อํานาจ (Documentation)  และการมอบอํานาจ  (Delegation) แตเปนการกระจาย
อํานาจแบบโอน อํานาจ (Devolution)  ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว  หนวยงาน
ทางการศึกษาในระดับ กลาง  เชน  กระทรวงศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ทําหนาที่กําหนดนโยบายมาตรฐานสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร  สวนการบริหาร
จัดการเปนหนาที่ของสถานศึกษา  หรืเขตพื้นที่ทางการศึกษาในมาตรา 37  ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  กําหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเขตพื้นที่วาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่ทางการศึกษา  โดยคํานึงถึง
ปริมาณ  สถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมในดานตาง ๆ  จึงโครงสราง
การบริหารการศึกษาไทย  จึงมีเขตพื้นที่ทางการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน 
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ขอมูลเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การตอบสนองตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดจาก
การรวมตัวของหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา
และกรมวิชาการ  มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1.  จัดทําขอเสนอนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานการจัดการศึกษาและ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
 2.  กําหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรการจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร  และ  บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม  ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ  การนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช  ในการเรียนการสอน  รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและจัด
การศึกษา 
 4.  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษและประสาน  
สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคคล   ครอบครัว  
องคการชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถานบัน
สังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา 
 6.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดนโยบายทางการศึกษา1ดังนี ้
 1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
 2.  การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
 3.  พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิต  และพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยาง
ทั่วถึง  ตอเนื่องและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัฒน 
 4.  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การ
สอนและการเรียนรูอยางจริงจัง  รวมทั้ง การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง 

                                                        
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน,   “นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2552,”เอกสารประกอบสัมมนา , 2551, 1-2. 
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 5.  ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา  12  ป  โดยไมเก็บคาใชจาย
และใหครอบคลุมผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยูในสภาวะยากลําบากมากขึ้น 
 6.  เพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดใน
อนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถของประเทศ 
 7.  สนับสนุนการใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศสําหรับผูดอยโอกาส 
 8.  สนับสนุนการผลิต   และพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง  โครงสรางการ
ผลิตและการบริการ 
 9.  เรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษา  ใหมคีุณภาพสนับสนุนความสามารถ  ในการ
แขงขันของประเทศพรอมทัง้พัฒนารับรองคุณวุฒวิิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 10.  ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชงิสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนํานโยบาย  ดานการจัดการศึกษา  เพื่อมา
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน  เปนองคกรหลักและสงเสริมสนับสนุน  
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมีพันธกิจ 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  แกประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเปนบุคลากรที่มีความรู  
ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีเปาหมาย  ใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลและใช
เครือขายความรวมของทุกภาคสวน 
 
ขอมูลเก่ียวกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  เปนหนวยงานบริหาร
ราชการ สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษา
คร้ังสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ดวยการปรับโครงสรางใหม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25462  อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   ตามมาตรา  32   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2546   มีดังตอไปนี้ 

                                                        
2 กลุมนโยบายและแผน, “ขอมูลสารสนเทศ  ปการศึกษา  2551,” เอกสารวิชาการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2551, 1 - 20. 
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 1  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให
สอดคลอง กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถ่ิน 
 2  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาและแจงการจดัสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมทั้งกํากับ 
ตรวจสอบ   ตดิตามการใชจายงบประมาณ และประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
 3  ศึกษาวเิคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 4  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดและพฒันาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
 5  จดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 6  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน   การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 7  ดําเนินการประสาน สงเสรมิ สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษา 
 8  ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทาํงานดานการศึกษา 
 9  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 10  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่   
ของ หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี  เขต  3  มีพื้นที่รับผิดชอบ  4  อําเภอ 
ไดแก อําเภอดานชาง  อําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอสามชุกและอําเภอหนองหญาไซร โดยมีวิสัยทัศน
“เปนหนวยงานหลักในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงเนนพัฒนา
องคกร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ”  ได
กําหนดพันธกิจสงเสริมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง  เสมอ
ภาคและเต็มตามศักยภาพพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู  ส่ือ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยี สารสนเทศ  และกระบวนการวิจัยที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูพัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเขต
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พื้นที่การศึกษา  พัฒนาระบบการบริหาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ให
เขมแข็งรวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
เปาประสงคของการจัดการศึกษาของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 1.  ประชากรวยัเรียนทกุกลุมเปาหมายไดรับโอกาสเขารับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  อยาง
ทั่วถึงและเสมอภาค 
 2.  ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน   มคีุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 3.  สถานศึกษาทุกแหงจัดการศึกษาโดยใชส่ือ  นวัตกรรม   เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวน การวจิัย เพื่อใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีศักยภาพในการแขงขัน 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  ใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ 
 5.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่เขมแข็ง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศ   นวัตกรรมและ
กระบวนการ วิจัยมาใชในการพัฒนาการศึกษา ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 
กลยุทธการพัฒนา 
 1.  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทย  รูรักสามัคคี  มีวิถีชีวิต  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 
 2.  เพิ่มอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนทุกระดับ  ลดอัตราการออกกลางคัน  และ
ใหบริการการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.  ยกระดับคุณภาพผูเรียน  ครูและบุคลากร  สูมาตรฐานการศึกษาชาติ  สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เรงรัดพัฒนาประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ 
 5.  สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการ
จัดการศึกษา  เพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
 สรุปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  3  ไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับ
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นโยบายในการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 3  มีความจําเปนตองวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบททาง
การศึกษาของเขตพื้นที่ทางการศึกษา 
 1.2  การวางแผนทางการศึกษา  (Educational  Planning)  
  แม็ตคินนัน  (k.k. Mckinnon)  เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการวางแผนระหวางประเทศ  
(IIEP – International  Institute  for  Educational  Planning)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
ทางการ ศึกษาวา  การวางแผนทางการศึกษาตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในแตละบริบทที่มีความ
แตกตางกัน  การใชทรัพยากรและงบประมาณที่มีความแตกตางกัน  ความสมบูรณของการ
วางแผนทางการศึกษาตองเขาถึงปญหาที่แทจริงของแตบริบท  รูปแบบการวางแผนที่เปน
โครงสรางเดียว  เมื่อนําไปปฏิบัติ จะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนและไมไดขอมูลที่แทจริง  ตาม
สภาพปญหาจะไดขอมูลที่ไมถูกตองตามเปนจริงในหลายตัวแปร3  เทคนิคการวางแผนทาง
การศึกษาตองกําหนดระยะเวลาจุดมุงหมายปลายทางของความสําเร็จ  จุดประสงคการวางแผนให
อยูบนพื้นฐานของประโยชนที่จะไดรับและตองเขาใจใหลักษณะธรรมชาติ  พลเมืองภายใต
สภาพแวดลอมทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ที่มีความแตกตางกัน  นักวางแผนตอง
คํานึงถึงอิทธิพลทางการเมือง  ที่จะสงผลตอการวางแผนทางการศึกษา  ตอง คํานึงถึงความสัมพันธ
ของแผนการศึกษาระดับประเทศ  ตองคํานึงถึงงบประมาณในการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ   
การสื่อสาร  การสรางเครือขายในการดําเนินการ  นอกจากนั้นนักวางแผนทางการศึกษาตองให
ความสําคัญและเขาใจความสามารถของครู  และผูบริหารการศึกษาซึ่งอยูบนพื้นฐาน การนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ   ควรจะสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   การวางแผนทางการ ศึกษาไม
ของเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งอยางเดียวตองมีความเชื่อมโยงไปสวนตาง ๆ   
 ในการนําแผนไปสูการปฏิบัติจะประสบกับปญหามากมาย  เพราะฉะนั้นนักวางแผนตอง
เตรียมการแกไขปญหาตาง ๆ  ที่พบ  ทั้งในทางลึกและทางกวางซึ่งปญหาเหลานั้นสามารถแกไข
ไดดวยการบริหารจัดการ 
 จากแนวคิดการวางแผนทางการศึกษา  สรุปไดวาตองเขาใจสภาพปญหาอยางแทจริงของ
แตระบริบท  ตองวางแผนใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงโดยใหมีความสัมพันธกับแผน 
การศึกษาระดับประเทศในการนําแผนการศึกษาไปสูการปฏิบัติตองอาศัยความรวมมือจากผูที่

                                                        
 3 Mckinnon, Realistic  educational  Planning  (International  Institute  for  Educational  
Planning  Unesco , 1973) ,  13-15. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 27 

เกี่ยวของและตองเตรียมการแกปญหาที่พบดังนั้นการวางแผนการศึกษาจะสามารถนําไปเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการจัดทํา  school  mapping 
 
 1.3  การวางแผนกระจายอํานาจทางการศกึษา  (Decentralized  Education  Planning) 
 องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดจัดทําแผน EFA (Education  for  all)  ไดเสนอแนวคิด
และหลักการการวางแผนการกระจายอํานาจทางการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ไปสูสวนตาง ๆ โดยหลักการกระจายอํานาจมีลักษณะเดน  3  ประการ4 
  1  การกระจายอํานาจในระดบัจังหวดัและทองถ่ินตองยดึหลักใหสอดคลองกับ
นโยบายของแผนการศึกษาชาติ   แตละสวนมีแนวทางในการปฏิบัติสภาพปญหาความตองการที่
แตกตางกัน    ใหเหมาะสมกบัสภาพของทองถ่ิน 
  2  กลยทุธที่สําคัญของการวางแผน ระดับชาติ  คือ ตองไดรับความรวมมอืจากหนวยงาน 
ตาง ๆ  ภายนอกและผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการดวย 
  3  ในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันทางดานศาสนา สภาพเศรษฐกิจ  ทางดานภูมิศาสตร
การจัดการศึกษาตองวางแผนใหเหมาะสมกัน  แตละทองที่และตองสอดคลองกับแผนการศึกษา
ชาติ 
 การวางแผนทางการศึกษาในระดับทองถ่ิน   จะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ   ที่มี
ความเกี่ยวของกับบริบทนั้น  ลักษณะการวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ินมีจุดประสงคเพื่อรับรอง
นโยบายของแผนการศึกษาชาติ  การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล   สรางความมั่นใจใหกับ
ผูเกี่ยวของ ครู  พอแม  ในการตอบสนองความตองการที่แทจริง  เปนการวางแผนในการใช
งบประมาณสนับสนุนไดถูกตอง  สรางความรวมมือจากสวนตาง ๆ  นอกจากนั้น ยังบริหาร
จัดการเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในระดับกอนประถมและมัธยมไดถูกตองสอดคลองกับความ
หลากหลายของทองถ่ิน 
 
 ขั้นตอนในการวางแผนการศึกษาระดับทองถ่ิน ไดเสนอแนวทางในการกําหนดขัน้ตอน
ในการจดัทํา ดังนี ้
 1  การวิเคราะหสถานการณของแตละทองถ่ินจุดออนและจุดแข็งเมื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ 

                                                        
4 Unesco  Bangkok,  Hand  book  for  Decentralized  Education  planning  Implementing  

National  (EFA  Plans_ & , 2500), 10-15. 
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 2  ตั้งเปาหมายในการพัฒนา   โดยดูความเปนไปไดของแผนคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลการดําเนินการ   
 3  ประเมินความเปนไปไดของแผนในการดําเนินการและสิ่งที่จะมากระทบตอการดําเนนิการ  
ดูชองวางและหาทางแกไขปองกัน 
 4  ประเมินผลการดําเนินการในดานตาง ๆ   ความเที่ยงตรงของเวลาและผลรับ   เพื่อความ
ถูกตองและขอมูลเกี่ยวกับสภาพของทองถ่ิน  ในการตัดสินใจในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลได
ใชโปรแกรม An Pro-Model ในการจัดวิเคราะหขอมูลซ่ึงยูเนสโกใชโปรแกรม An Pro - Model  
ออกแบบเพื่อจัดทําการดําเนินงานจัดหาขอมูลใหมประสบความสําเร็จ โดยการนําเสนอขอมูลใน
ดาน การจัด การศึกษาอยางไรในแตละสวนนั้นมีการศึกษาระบุความแตกตางของหนาที่แตละสวน
การจัดการศึกษาขอมูลความเปนไปไดของโครงการที่จะพัฒนาตัวแทนในสวนของพื้นที่ทาง
การศึกษา  ระบุ ความเปนไปไดของเปาหมาย   การใชทรัพยากร   เครื่องมือและงบประมาณ
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  กําหนดตัวช้ีวัด  ในการประเมินความสําเร็จ  5โดยมีเทคนิคในการ
วิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม  An Pro-Model  ขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีดังตอไปนี้   
 1.  เกี่ยวกับอายุของประชากรวัยเรียนในทองถ่ินนั้น 
 2.  กระบวนการเรียนการสอน 
 3.  การอพยพและยายถ่ินของนักเรียนในวยัเรียน 
 4.  จํานวนครูที่ตองการ 
 5.  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานใหสอดคลองกับระดับ 
 6.  ความไมเสมอภาคในการศึกษา 
 7.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนตาง ๆ  
 8.  งบประมารที่ใชในการจัดการศึกษา 
 9.  เงินเดือนของครู 
 10.  งบประมารสนับสนุนการบริการจัดการ 
 11.  จํานวนหองเรียนที่ตองสรางขึ้น 
 12.  การตั้งเปาหมายการพัฒนาการดําเนินการ 
 13.  รอยละขอผิดพลาดในการวิเคราะหขอมูล 
 จากการนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะห  จะเปนแนวทางในการไปวางแผนพัฒนา
การศึกษา School  mapping  ดําเนินการตอไป 

                                                        
5 เร่ืองเดียวกัน,33. 
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 1.4  การจัดทํา School  mapping and GIS  
   การจัดทํา School  mapping  เปนการวางแผนการศึกษาชนิดหนึ่ง  ที่กําหนดความ
ตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ในแตละทองถ่ินเปนการตอบสนองความตองการที่แทจริง
และปรับแนวทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของสภาพนั้น ๆ   แนวคิดการจัดทํา  School   
mapping   มีหลายแนวทาง  แตละแนวทางหนวยงานทางการศึกษาไดปรับใหเหมาะสมกับสภาพ
ความตองการในมิติที่ตองการจะพัฒนา   
 School  mapping  เกิดขึ้นที่ฝร่ังเศสในป  1983  School  mapping  มีลักษณะและความหมาย
เหมือนกับ   Micro – planning  เปนการวางแผนการศึกษาใหประสบความสําเร็จตามสภาพของแต
ละทองถ่ินของการจัดการศึกษา6  School   mapping   เปนเครื่องยืนยันและรับรองผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระบบและขนาดของโรงเรียน 
School  mapping  หมายถึง การกําหนดเครือขายของโรงเรียน (School  Network)ใหสนองความ
ตองการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   และใหเกิดความเสมอภาคโดยทั่วกัน  ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต7   นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความหมายของ 
School  mapping   วา  หมายถึงเทคนิคกระบวนการวางแผนที่ใชกําหนดความตองการทางการ
ศึกษาในอนาคตในระดับทองถ่ิน  และวางแผนเพื่อกําหนดมาตรการที่จะทําใหบรรลุตามความ
ประสงค  นั้น  School  mapping  จึงไมใชการกําหนดเขตพื้นที่บริการเพียงอยางเดียว  แตเปนเรื่องที่
มองขางหนา  ในเรื่องการใหบริการทางการศึกษา  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานอุปสงค (Demand) 
อุปทาน (Supply) 8   
 สรุป  School  mapping   หมายถึงเทคนิคการวางแผนทางดานการศึกษาที่กําหนดความตองการ
ที ่จะพัฒนาในแตละทองถิ่นในอนาคต   และเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จโดยใหมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับ
สวนกลาง   ซ่ึงจะจัดทําเมื่อมีการปฏิรูปการจัดการศึกษา   โดยมีมิติในการจัดทําในดานคุณภาพ
การศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา 

                                                        
6 Steven J. tite, School Mapping  and  GIS  in  Education  Miro – planning  Dir  actions  

in  Educational  Planning  Francoise  Carillons  Thursday 3 – Friday  4  July 2008, France. 3. 
7 บุญลือ  ทองอยู,  เทคนิคการวางแผน  กําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School  mapping 

(กรุงเทพฯ: กองแผนงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ,2540), 14 – 15. 
8ไตรรงค  มณีสุธรรม, “School   mapping”  กลุมนโยบายและแผนสํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพ : โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2540), 5. 
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 สําหรับความสัมพันธการจัดทํา School  mapping  และ GIS นั้น สติเวน (Steven  J.  Hite)  
ไดเสนอผลคิดวา  การทํา GIS (Geographical  information  systems)  เปนสวนหนึ่งของการจัดทํา 
School  mapping  เปนการรับรองความสําเร็จของการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาและสามารถ
อธิบายความสําเร็จไดถูกตองเปนธรรม  ตามขนาดของโรงเรียน9  การจัดทํา  School  mapping  
เปนนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกันกับ GIS  ที่สามารถอธิบายขอสรุปสภาพทางภูมิศาสตรที่สําคัญของ
การจัดการศึกษาในการวางแผนการศึกษาระดับภูมิภาค (Micro - Planning)  ตองอาศัยเทคนิคการ
จัดทํา School  mapping และการจัดทํา  GIS  ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรงบประมาณและการ
ตัดสินใจในการดําเนินการตามแผนการที่วางไว  จากสภาพทางสังคมและสภาพทางภูมิศาสตรมี
ความสัมพันธกันมาก  เราจะตองสรางความสมดุลเปนแรงกดดัง  การควบคุมการกระจายอํานาจ
จากการวางแผนทางการศึกษาและตัดสินใจกระจายอํานาจจากผูเชี่ยวชาญระหวางการกระทําและ
ความรับผิดชอบ  จะสงผลการกระทําที่มีความสัมพันธระหวางทองถ่ินและสวนกลางนี้คือการสราง
ความรวมมือระหวางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  ควรสงเสริมใหการจัดทํา School  mapping  
สามารถตอบคําถามของสภาพปญหาของการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางแทจริง 
 หนวยงาน  IIEP  (International   Institute  for  Educational  Planning)   ไดกลาวเกี่ยวกับ
กระบวนการ   การจัดทํา  School  mapping  มีหลายรูปแบบ และสามารถดัดแปลงกระบวนการใน
การจัดทําใหมีความเหมาะสม  กับสภาพเพราะในการจัดทํา School  mapping   มีหลากหลาย
รูปแบบ มีความแตกตางในรูปแบบเปาหมายในการจัดทําวาจะทําในมิติไหน  และลักษณะ
ขอมูลและก็ใหคําแนะนํากระบวนการจัดทํา School  mapping   ใหคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้10 
 1.  การเก็บขอมูลตาง ๆ  ในกระบวนการจดัทําใหเก็บขอมูลจากสภาพแวดลอม   ของแต
ละภาคสวนการศึกษานั้น 
 2.  การเก็บขอมูลตองเก็บจากบุคคลและประชากรในชุมชนนั้นและจัดทําใหครอบคลุมทุก
กลุมตามนโยบายในการจัดทํา 
 3.  หาผูรวมงานภายในชุมชน  ในการเก็บขอมูลและจัดทํา School  mapping   อบรมและ
ฝกทักษะใหกบัผูรวมงานนัน้ 
 4.  เตรียมจัดทาํแผนที่ใหครอบคลุมทุกภาคสวนของชุมชนนั้น 

                                                        
9 Steven  J. Hite, School  Mapping and  GIS  in  Education-Planning  Directions  in  

Educational Planning : Asy  mposium to Honour  the Work of  Francoise Caillads , Paris, 2008 : 
3 

10IIEP  International  Institute  for Educational  Pinning [Online].Asccssed 20 ก.พ. 2553.
เขาถึงไดจาก http ://www.unesco.org/iiep.  
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 5.  สํารวจเกีย่วกับพฤติกรรมตางของคนในชุมชนนั้น 
 6.  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนใหมากที่สุด 
 7.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อใชอธิบายในสวนตางของโรงเรียนจากแผนที่  
School  mapping 
 8.  ลงทะเบียนขอมูลที่ตรวจสอบและจัดทาํขอมูลทางสถิติ 
 9.  นําเสนอขอมูลจากการวเิคราะหอธิบายแกบุคคลในสวนตาง ๆ  ของชุมชน 
 10.  นําเสนอแนะ  ขอปรับปรุงหรือแกไข  ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อกอประโยชนสูงสุด  
ตามนโยบายหรือแผนที่วางไว 
 11.  ติดตามการดําเนินงานทีว่างแนวทางไว 
 12.  หางบประมาณหรือผูชวยในการดําเนนิงานและใหความสําคัญกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนอนัดับแรก 
 
 1.5  การจัดทํา School  mapping  ของประเทศ India 
 โกวินดาร  (Govinda)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํา School  mapping  ในอินเดียได
เสนอแนวคิดและกระบวนการในการจัดทํา School  mapping  วา ในการจัดทํา  School mapping  
นั้นมีความยืดหยุนสามารถปรับไดตามสภาพของแตละทองถ่ิน  แตใหตั้งคําถามในการจัดทํา 
School  mapping  1) อะไรคือกระบวนการทั้งหมดของการจัดทํา School  mapping  2) ทําอยางไร
จะใหมีความแตกตางในการทําแผนไปสูการปฏิบัติในแตละพื้นที่  ตอบปญหาตรงจุดเนนของแต
ละแหง    3)  ชนิดของขอมูลไหนบางที่จะนํามาใชในการวิเคราะหและใหบังเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวและไดนําเสนอขั้นตอนการจัดทํา School  mapping  (Process  of  School  
mapping) 11   
 1.  ศึกษาสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นภายในหมูบานที่จดัทาํ 
 2.  การจัดเก็บขอมูลตองสรางความรวมมือจากสวนตาง ๆ  เชน คณะกรรมการการศึกษา
จากผูปกครอง 
 3.  ตองสรางเครือขายการจดัทํา School  mapping  เพื่อใหทุกคนมีสวนและฝกหัดบคุคล
เหลานี้ใหมีความรูความสามารถ 

                                                        
11 R. Govinda ,Reaching  the  unreached  throughk  participatory  planning : School mapping  

in  Lok  Jumbish, India  (International  Institute  for  Education  Planning  Unesco, 1999), 52-
56. 
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 4.  เตรียมแผนที่ทางภูมิศาสตรของหมูบาน 
 5.  ดําเนินการสํารวจเกีย่วกบับุคคลภายในชุมชน 
 6.  เตรียมการสรุปการจัดทํา  School  mapping  ตัวช้ีบอกและสิ่งที่คนพบ เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะทางการศึกษา 
 7.  การรวบรวมจัดเก็บขอมูลจากโรงเรียน 
 8.  การลงทะเบียนเกี่ยวกับขอมูลภายในหมูบาน  โดยใชกระบวนการทางสถิติ 
 9.  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 10.  เตรียมขอเสนอแนวในการคนพบ  เพื่อใหความสะดวกสบายในการจัดการศึกษา    
โดยคํานึงถึงความแออัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวของ 
 11.  ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการคนพบจาการศึกษา  
 12.  ควบคุมดแูลความกาวหนาการลงทะเบียนเกี่ยวกับการดูแลการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 
 จากกระบวนการการจัดทํา School  mapping  ส่ิงแรกที่ดําเนินการคือ  อธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะทางภูมิศาสตร  การตั้งถ่ินฐานของคนในหมูบาน  ขอตกลงในการจัดทํา  School  mapping 
ขนาดของจํานวนประชากร  ความหนาแนนและความแออัดในการจัดการศึกษาในระดับประถม  
มีการแบงเขตลักษณะการเก็บภาษี  พยายามศึกษาในองคประกอบตาง ๆ ส่ิงที่คนพบจะเปน
แนวทางในการพัฒนา  ระบบการศึกษาเชนการระดมทุน  ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  ของ
โรงเรียนการปฏิรูปทางการศึกษา และเปนทั้งตระหนักของคณะกรรมการเปนแนวทางการพัฒนา
การศึกษาตอไปนี้ 
 
 1.6  การจัดทํา  School  mapping  5 Module ของ ยูเนสโก   
 กระบวนการจดัทํา School  mapping ของ Inter national Institute for Education Planning  
คูมือการจัดทําแบงเปน  5  Module12   มีขั้นตอนดังนี ้
 1.  การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะตองวิเคราะหในสิ่งตาง ๆ คือ  ความ
ครอบคลุม ของระบบการศึกษา  ความเสมอภาคในโอกาสการไดรับการศึกษาของเด็กในกลุมตาง ๆ  
นอกจากนั้น จําเปนตองวิเคราะหในดานความมีประสิทธิภาพของระบบการศกึษา  เชน การตกช้าํชัน้  

                                                        
12 Unesco. School mapping and Micro - Planning  Education trnining  Materials  in  

Educational  Planning  Administration  and  Pacilities  International Institute  for  Educational Planning 
paris 1977, Modal 1 – 5. 
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การออกกลางคัน  ความไม เทาเทียมกัน  ของการบริการทางการศึกษาในเรื่องของ  ครู  อาคารเรียน  
ครุภัณฑ  โดยในประเด็นตาง ๆ ตองตอบคําถามใหไดวา  การใหการบริการทางการศึกษาสราง
ความพึงพอใจใหผูเรียนหรือไม  มีความเสมอภาคหรือไม  การใชทรัพยากรคุมคาหรือไม  ในการ
วิเคราะหดังกลาวจําเปนตองใชขอมูลในดานตาง ๆ  ของทองถ่ินเปนจํานวนมาก เชน สถิติประชากร  
สถิติทางการศึกษา แผนที่ภูมิประเทศ  วิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน  ตองสํารวจในพื้นที่
บริการ  
 2.  การคาดคะเน (projection)  และประมาณการความตองการทางการศึกษาในอนาคตใน
เร่ืองตาง ๆ  เชน  ประชากรวัยเรียน  จํานวนนักเรียน  จํานวนครู  ครุภัณฑ  อาคารเรียน   
 3.  การเตรียมขอเสนอ (Proposals)  เปนการนําขอเสนอที่รองรับการคาดคะเน  ซ่ึงจะเปน
เร่ืองของการแกปญหาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ  การจัดการศึกษาการหามาตรการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการจัดทํา School  mapping  นอกจากนั้นในการจัดทํา School  mapping  ยังแบงเปนขั้นตอน    
ในแตละ Module  คือ Module 1  ความหมายและกระบวนการการวางแผน  (School  mapping   
และ Micro  planning Processes)  Module 2 การวิเคราะหสภาพการวัดจัดการศึกษาในระดับ
ทองถ่ิน (Diagnosis of the Educational  system at the local  level  Module 3 การคาดคะเนและ
ประมาณ  การความตองการ ของโครงการ (Estimating  Demand : Demography  And  Enrolment  
Projection)  Module 4  การจัดทํา ขอเสนอเกี่ยวกับ School  mapping (Preparation  of  Prospective  
school  mapping)  Module 5 คําแนะนํา เกี่ยวกับการจัดทํา School  mapping กับประเทศตาง ๆ  
(Introduction And country - Wide Extension  of  school  mapping 
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13Methodological  stages  in  preparing  the  detailed  local  school  mapping 
1.Diagnosis 
 
 
 
 
 
 
 
2.Projection 
 
 
 
 
 
 
3.Proposals 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
 13 Francoise Carillons, “School  mapping and Micro  Planning  Concept  and  process” 
International  Institute  for  Education  Planning  paris (1997) : 13 - 17. 

Present  demand 
- Enrolments 
- Enrolment  ratios 
- Geographical distribution of 
demand 

Existing supply 
- Buildings and equipment 
- Personnel 
- Curriculum 
- Costs and financing  
- Geographical distribution of supply 

Present imbalances 

Future demand 
- Projections of school age  
  population 
- Projections of new  
  admissions to the school  
  system 
- Projections of enrolments 

Future supply reguirements 
- Reguired buildings and  
  eguipment 
- Staffing reguirements 
- Future Curriculum 
- Costs and financing 

Norms and  
Standards 

Catchments 
areas 

Balance of future supply and demand 

Modification of the school network 
- different solutions according to the type of education and 
according to the zone 
- Criteria  for  rationalization 
  (1) Technical criteria 
 * Traveling distances 
 * Norms of maximum/minimum size  
   (11) Non-technical criteria 
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 1.7  ดร. บุญลือ  ทองอยู  ไดเสนอลําดับขัน้ตอนของการทํา  School  mapping  มี 3 
ขั้นตอนคือ14 
 1  การวินิจฉัย  สภาพปจจุบัน  เปนองคประกอบเกี่ยวกับการจัดทํา  School  mapping จะ
ทําใหทราบถึงจุดดี  จุดออนและองคประกอบตาง ๆ  เพื่อนําโครงการไปทําตอ  ทําใหเราทราบวา  
ทําไมถึงเปนเชนนี้ (why) ในขณะเดียวกัน เราจะพบคําตอบดวยเชนกัน  นอกจากนั้นเราจะมี
วิธีการอยางไร  ที่จะใหสถานการณนั้นดีขึ้น  (How) 
 2  การตั้งเปาหมายในการดําเนิน  งานเมื่อเราวินิจฉัยสภาพปจจุบันเรียบรอยแลว  เราจะ
พบปญหาตาง ๆ  ที่เราจะแกไขอาจตองแกทุกปญหา หรือเลือกบางปญหาก็ตาม  ซ่ึงอยูกับกําลังคน
และกําลังงบประมาณ  เมื่อเลือกแกปญหาใดแลว  ก็ตั้งเปาหมายในการแกไขปญหานั้น  เพื่อ
ตั้งเปาหมายแลว  อาจจะวินิจฉัยเปาหมายนั้นอีก  เพื่อหาทางปรับปรุงเปาหมายใหดีขึ้น 
 
 

                    เปาหมาย                              วินิจฉัยเปาหมาย                       ปรับปรุงเปาหมาย  
 

 

 3  การเสนอทางเลือก  เมื่อตั้งเปาหมายเรียบรอยแลวจึงเสนอทางเลือก  เพื่อใหผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจสั่งการ  เปนผูส่ังการวา  จะเลือกทางเลือกใดเปนแนวทางในการดําเนินการใหเลือก
เปาหมายโดยปกติแลว  จะเสนอทางเลือก  2 - 3  ทางเลือก   แลวใชแตละทางเลือกตองบอก
รายละเอียดในการดําเนินการ งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและผลที่คาดวาจะไดรับ  
พรอมทั้งขอดีขอเสียของแตละทางเลือกใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อผูมีอํานาจจะไดวินิจฉัยส่ังการได
อยางถูกตองและรวดเร็ว 
 
องคประกอบที่เก่ียวของกับ  School  mapping   
 1  องคประกอบเกี่ยวกับประชากร  (Demographic   Factor)   เปนองคประกอบที่สําคัญมาก 
เปนอันดับแรก  ซ่ึงจะตองดําเนินการโดยประเมินประชากรในวัยตาง ๆ  วามีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร และถาไมสามารถจัดการศึกษาไดทั่งถึงจะรับได  เปนอัตราสวนเทาไรและการเพิ่ม
ประชากร แตละปจะเปนอยางไร  การวิเคราะหประชากรนําไประยะยาวโดยใชเวลา  10-15  ป  
เพื่อศึกษา  แนวโนมในอนาคตวาเปนอยางไร  จะไดเตรยีมการไดถูกตอง และตองคํานึงถึงการยาย
ถ่ินถาน 

                                                        
14 บุญลือ  ทองอยู, เทคนิคการวางแผน  กําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School  Mapping)”  

กองแผนงานสาํนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  (กรุงเทพฯ, โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 
15-63. 
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 2  องคประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน  (Pedagogic Factor)  ตองพิจารณาตัวแปลตาง ๆ  
เชน  ระยะเวลาของการใชส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   ตารางสอนรายสัปดาห  วุฒิครูตามระดับ
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอน  ความเปนไปไดที่จะใหโรงเรียนเปดสอนทางเลือกอยาง
หลากหลาย  ขนาดของกลุมนักเรียนในแตละชั้น  ขอจํากัดหรือความยืดหยุนการใชเทคโนโลยีใหม 
 3  องคประกอบทางดานภูมิศาสตร (Geographical  Factor)  เปนองคประกอบการเดินทาง  
ไปโรงเรียนของนักเรียน  เชน  เดินทางเทาหรือพาหนะสวนบุคคล   การใชจายยานยนต  เสนทาง
รถยนตประจําทาง  เดินทางโดยบริการที่ตั้งชั้นพิเศษ 
 4  องคประอบทางดานเศรษฐกิจ  หมายถึงการสํารวจงบประมาณ รายจายขั้นต่ําสุด เพื่อ
นํา ไปใชจาย  เพื่อจะกําหนดอนาคตของโรงเรียน 
 5  องคประกอบทางดานสังคม (Social  Factor)  จะตองดําเนินการเพื่อลดความไมเทา
เทียมกนัในการเขารับการศึกษาของประเทศ  ทางดานสภาพภูมิศาสตร และสภาพของสังคมเพื่อลดส่ิง
ทักทายการไปโรงเรียนของเด็กลงเชน ไมใหผูหญิงเรียนหนังสือระดับสูง 
 6  องคประกอบการดานการเมือง  (Political   Factor)  เชน  ความรวมมอืขององคกรทาง
การเมือง  และนักการเมืองระดับทองถ่ิน 
 7  องคประกอบดานการบริหาร (Administrative  Factor)   ในการกําหนดอาณาบริเวณ
การรับนักเรียนของโรงเรียน (Catchments  area)  และการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงเรียนนั้น   ตอง
คํานึงถึงอาณาเขตการบริหารดวย  เชน เขตตําบล  อําเภอ และจังหวัด 
 8  องคประกอบดานกําลังคน    (Manpower   Factor)  ตองใหสอดคลองกับความตองการ  
การจางงานของภูมิภาคในกรณีนี้  เชน กรณี School Mapping นอกจากการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะ
และเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการ และยังตองมีหนาที่ในการปรับปรุงดัดแปลงวิชาเรียน
พิเศษตาง ๆ  เพื่อสนองความตองการดวยการรวมและการตัดบางวิชาดีออกไป 
 
เทคนิคและเครื่องมือการจัดทํา School  Mapping 
 การนําเทคนิคหรือเครื่องมือมีมากมายสามารถนํามาไดจากหลากสาขาวิชาตาง ๆ  แตสวน
ใหญจะมาจากวิชาสถิติ และเทคนิคที่เคยใชแลวไดผลไดแก 
 1.  การจัดกลุมโรงเรียน (Homogeneous  Zone) ทําการแยกวิเคราะห  sub - regions  โดย
การจัดนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณลักษณะคลายกัน (similar  characteristics) ไวรวมกันคือเปนกลุม 
(Zone) โดยแตละกลุมจะมีลักษณะการบริการทางการศึกษาแกประชาชนคลายกัน  มีลักษณะการ
สอนคลายกัน มีสภาพการเรียนการสอนคลายกัน  การแบงกลุมนี้จะมีประโยชนตอการบริหาร
จัดการโดยมีเกณฑ (criteria)  ในการแบงกลุมที่แตกตางกันไป  5 วิธี 
  1.1  แบงกลุมตามขนาดของโรงเรียน 
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  1.2  การแบงกลุมโรงเรียนตามหนวยการบริหารใชหนวยการบริหารเปนเกณฑการ
แบง เชนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  สังกัด
ทบวง มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต) 
  1.3  แบงกลุมโรงเรียนตามบริเวณเขตรับนักเรียนของโรงเรียน 
  1.4  แบงกลุมโรงเรียนตามลักษณะภูมิศาสตร (Home  generous  Geographical   Zone) 
เกณฑในการแบงใชสภาพภูมิศาสตรของทองที่เปนเกณฑ  คือ  ใชส่ิงที่อยูนอกโรงเรียนหรือเอาสิ่ง
มีอยูในโรงเรียนในโรงเรียนมาเปรียบเทียบ  เชน  ลักษณะประชากร  ลักษณะทางภูมิศาสตร  
ลักษณะคมนาคม  ลักษณะทางประชากรศึกษา  ทางภูมิศาสตรการคมนาคมความหนาแนนของ
ประชากร  ลักษณะความหนาแนนของเสนทางคมนาคม  (The  Condition  and  Density  of  Road  
Network)  อัตราการเรียนตอประชากร (Enrolment  Ratio) สถานที่ตั้งของเขตบริหาร 
(Catchments  Area)  ของโรงเรียนมัธยมประกอบการเรียนตอ  สภาพทางภูมิศาสตร  สภาพทาง
สาธารณูปโภค  
  1.5  การแบงโรงเรียนในเมืองใหญ ๆ  โดยการแบงเมืองใหญ ๆ เปนสวน (Blocks)  
เชนการใชถนนหรือแมน้ําแบง 
 2.  เทคนิคการดัชนีสงเคราะห (synthetic  Indicators) หมายถึงการนํา  2   ชนิดหรือ
มากกวามาเปรียบเทียบ  เชน  อัตราสวนของนักเรียนตอครู  นักเรียนตอประชากรในวัยเรียน  
นักเรียนตอหองเรียน ขนาดของโรงเรียน  วุฒิทางการศึกษาของครู  การนําขอมูลมาใชดัชนี
สังเคราะหทําใหเราทราบวาขอมูล  มีความสัมพันธกันอยางไร  โดยแบงเปน  3  ลักษณะ 
  1  ดัชนีใหเหน็เกี่ยวกับปริมาณวาสามารถรับนักเรียนไดอีกหรือไม 
  2  ดัชนี  แสดงใหเห็นคุณภาพในการจัดการศึกษาวาตองปรับปรุงการศึกษาอยางไร 
  3  ดัชนี  แสดงใหเห็นถึงการใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนโดยการนําขอมูล
ภายในโรงเรียนไมเปรียบเทียบกันนอกโรงเรียน  เชน  อัตราสวนของนักเรียน  ตอประชากร   
 3.  การวิเคราะหเขตบริการการรับนักเรียนของโรงเรียน (Catchments  Area)   
  3.1  แนวคดิเกีย่วกับเขตบริการการรับนักเรยีนของโรงเรียน 
   เขตบริการการรับนักเรียนของโรงเรียน (Catchments  Area)  มีความหมายวา โรงเรียน  
นั้นรับนักเรียนมาจากที่ใดบาง  ซ่ึงการรับนักเรียนแบบนี้ทั่ว ๆ  ไป   จะมีนักเรียนอยูรอบ  ๆ  
โรงเรียน  เสมือนหนึ่งโรงเรียนเปนจุดศูนยกลาง  ดังนั้น  เขตบริการการรับนักเรียนของโรงเรียน
ตามพระราช บัญญัติการประถมศึกษาก็จะมีรัศมี  3  กิโลเมตรจากโรงเรียน  ดังแผนภาพที่  1  
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แผนภาพที่  1  แสดงที่ตั้งโรงเรียนและเขตบริการการรับนักเรียนในรัศมี  3  กิโลเมตร 
 
 โดยอุดมคติ  เราตองการโรงเรยีนมีเขตบรกิารการรับนกัเรยีนไมซํ้าซอนกนั คือ  จะมี
ลักษณะ ดังแผนภาพที่  2   
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  2  แสดงที่ตั้งโรงเรียนที่มีเขตบริการการรับนักเรียนไมซํ้าซอนกัน  แตรับนักเรียนได 
                      ไมหมดทกุคน 
 
             ตามแผนภาพที่  2  จะมีนักเรียนที่ตัง้บานเรือนอยูในบริเวณทีแ่รเงาจะไมอยูในรัศมี  3  
กิโลเมตร  ของโรงเรยีนใดเลย  ครั้นถาจะทําใหเขตบริการการรับนกัเรยีนไดหมดในรัศมี  3 กิโลเมตร 
แลวก็จะไดแผนภาพที่  3 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3  แสดงที่ตั้งของโรงเรียนที่มีเขตบริการรับนักเรียนซ้ําซอนกัน  แตรับนกัเรียนได 
                      ทั้งหมดทุกคน 
   
                     ตามแผนภาพที่  3  นักเรียนที่ตั้งบานอยูในบริเวณที่แรเงาสามารถเลือกไปเรียนที่
โรงเรียนใดก็ไดจาก  2 โรงเรยีน  การตั้งโรงเรียนตามแผนภาพที่  2  และแผนภาพที่  3  ก็ยังไมดี
นัก  จึงมีผูคิดวาควรจะใหเขตบริการการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทาแบบ
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รวงผึ้ง  ก็จะทาํใหเขตบริการการรับนักเรยีนขอแตละโรงเรียนไมซํ้าซอนกันและรับนักเรียนได
ทั้งหมด  ดังแผนภาพที่  4 
 
 
 
 
แผนภาพที่  4  แสดงที่ตั้งโรงเรียนโดยมีเขตบริการการรับนักเรียนเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา 
 
 แตในทางปฏิบัติจริง ๆ   เราไมอาจจะตั้งโรงเรียนใหมีลักษณะตามแผนภาพที่   2   และ   4  
ได  เพราะเนื่องมาจากสาเหตหุลายประการ  เชน 
   1  การตั้งโรงเรียนจะตองคํานึงถึงลักษณะการตั้งบานเรือนของประชาชน 
   2  ภูมิประเทศแตละแหงนั้นมิไดมีประชากรอยูกระจดักระจายทัว่ไป  บางแหง
เปนภูเขา  บางแหงเปนทะเล ฯลฯ  ไมมีประชากรเลยหรือมีอยูนอยก็ตัง้โรงเรียนไมได 
   3  การตั้งโรงเรียนยังมีองคประกอบดานอืน่ ๆ  อีก เชน  การเมือง  การปกครอง  
ความตองการของประชาชน  กฎหมาย  เปนตน  
  ลักษณะเหลานี้ทําใหเขตบริการการรับนักเรียนเปนรูปวงกลมตามแผนภาพที่  2  หรือ  
หกเหลี่ยมดานเทาไดยาก  นั่นคือ  สภาพเปนจริงของเขตบริการการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน
มักจะสอดคลองกับลักษณะการตั้งบานเรือนและความตองการของประชาชนวาจะใหบุตรหลาน
ของตนไปเขาโรงเรียนใด  ซ่ึงสวนใหญมักจะมีลักษณะเปนแบบแผนภาพที่  3  คือมีเขตบริการการ
รับนักเรียน ซํ้าซอนกัน จากงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทสาขาภูมิศาสตร ซ่ึงทําเกี่ยวกับเขตบริการ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี    และจากการทําวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษา
ในสวนภูมิภาคของจังหวัดภาคเหนือพบวาอําเภอที่อยูในบริเวณที่ราบนั้น  โรงเรียนที่มีอยูจะมีเขต
บริการการรับนักเรียนในรัศมี  3   กิโลเมตร   ซํ้าซอนกันทั้งอําเภอ   นั่นคือ   โรงเรียนที่มีอยูสามารถ
บริการรับนักเรียนไดครอบคลุมทั้งอําเภอ  แตมีเขตบริการซ้ําซอนกันดังแผนภาพที่  5 
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แผนภาพที่  5  แสดงเขตบริการการรับนักเรยีนที่ซํ้าซอนกนั 
 
 จากแผนภาพที่  5  นักเรียนที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณ  ก.  โดยหลักการแลวควรจะไปเรียน
ที่โรงเรียน  1  แตกลับไปเรียนที่โรงเรียน  2    3  หรือ  4  จะดวยสาเหตุใดก็ตามทําใหเขตบริการ
การรับนักเรียนสับสน   และทําใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลงดวย    เพราะนักเรียน
ตองเดินทางไกลและเสียเวลามาก 
  วิธีหาเขตบรกิารการรับนกัเรยีนของโรงเรียนที่เปนอยูจริง ๆ  ในขณะนี้จะนําเสนอใน
หัวขอที่  3.3  ตอไป 
  3.2  ประโยชนของเขตบริการการรับนักเรยีนของโรงเรียน 
   เมื่อเราทราบวาเขตบริการการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนอยางไรแลว  เราก็
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทาง  เชน 
   1.  ทําใหลดเวลาในการเดนิทาง  โดยปกตกิารจัดการศกึษาเรามุงหวังใหนักเรยีนมี
ความกาวหนาในทุกทางทั้งทางดานความรู  ความคิด  ทกัษะ  ทัศนคติ  ฯลฯ   และการที่นักเรียน
จะมีโอกาสไดเกิดสิ่งเหลานีม้าก ๆ  นั้นมีองคประกอบทีสํ่าคัญอยางหนึ่งที่ชวยได  ตามผลการวิจัย  
คือ  “เวลาที่ใชในการเรยีน”  ถามีเวลามากนักเรียนก็มีโอกาสไดเรียน ไดซักถามครู – เพื่อน  ไดคยุ 
– เลนกับเพื่อน  ฯลฯ   มากขึ้น  ก็จะเกดิส่ิงที่ตองการมากขึ้น   ดังนัน้   ถานักเรียนไดเรียนใน
โรงเรียนที่ใกลตัวเองมากเทาไรก็จะเปนการดีเทานั้น   การจะพยายามใหนักเรยีนไดเดินทางไป
โรงเรียนใหใกลที่สุดนั้นสามารถพิจารณาไดจากเขตบรกิารการรับนักเรยีนที่มีอยู 
   2.  ทําใหลดคาใชจายในการเดินทาง  เพราะถานักเรยีนเดนิทางไดไกลขึ้นโดยเดิน
ไปเรียนไดกจ็ะไดไมตองเสียเงินในการเดนิทาง 
   3.  ชวยเปนแนวทางในการพิจารณา   ตั้งโรงเรียนใหม   การขยายโรงเรียน  การ
ยุบโรงเรียนบางโรงเรียน  การรับนักเรียนเขาเรียนในแตละป  ฯลฯ 
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   4.  ชวยในการตรวจสอบความเปนไปไดของขอมูล   เชน   ถาทําเขตบริการการ
รับนักเรียนของโรงเรียนแลว  ปรากฏวามอยูบางหมูบานไมมีนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนในตาํบล
ของตนเองเลย  และไปเรียนยังตําบลอ่ืนก็ไมมี  แตหมูบานเหลานี้มีประชากรอยูนับรอยคน  เชนนี้
ก็แสดงวาขอมูลนั้นขาดความถูกตอง  เพราะมีประชากรอยูรอยคน  ก็จะตองมีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาประมาณรอยละ  12.5  (ตามรายเฉลี่ยของประเทศ)  เปนตน 
 4.  การใชเทคนิค  สหสัมพันธ   (Correlation)  ใน  School  mapping   เปนการนําวิธีการ
ทางสถิติการหาสหสัมพันธ  (Correlation)  เพื่อตองการศกึษาดวูาดัชนทีางการศึกษาคูใดมี
ความสัมพันธกันบางในลักษณะใดเปนขอมูลในการวางแผน 
 5.  การใชเมตริกซ  (Matrix)  ใน  School  mapping   
  5.1  เมตริกซ  (Matrix)  คืออะไร 
   เมตริก  คือ  การจดักลุมของตัวเลขใหเปนแถวเปนหลักและอยูในสัญลักษณ  [     ] 
 2     3 
เชน      4     7         จัดวาเปนเมตริกซที่มี  3  แถว  2  หลัก  หรือเรียกวาเปนเมตริกซระดับ   

 5     1     3 × 2 
  5.2  ประโยชนและการใชเมตริกซใน  School  mapping   
  เมตริกซอาจจะใชประโยชนในเรื่อง   School   Mapping   ไดหลายประการแตที่เห็น
ไดชัดเจนและขอยกเปนแนวของตัวอยางในที่นี้   คือ  การใชเมตริกซในการคาดคะเนนักเรียนชั้น  
ป. 1  ของแตละตําบลเปนรายโรงเรียนในอนาคต  วาจะมาจากหมูบานใด และหมูบานละเทาไร  
ทั้งนี้  เพราะกระบวนการของ  School  mapping  นั้นจะตองเกี่ยวของกับการวางแผนเพื่ออนาคต
ดวยดัง กลาวแลว  การจะคาดคะเนนักเรียนชั้น ป. 1  ของแตละตําบลเปนรายโรงเรียนในอนาคต  
วาจะมาจากหมูบานใด  และหมูบานละเทาไรไดนั้น  จะตองทราบสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปนี้กอน  คือ 
   1.  ทราบสัดสวนของนักเรียนชั้น  ป. 1  ของแตละหมูบานที่ไปเขาเรียนในแตละ
โรงเรียน  สัดสวนนี้ตองอาศัยขอมูลในอดีตที่ผานมาหลาย ๆ  ปประกอบในการพิจารณาวา  ในปตอ ๆ
ไปคือในอนาคตนั้น  สัดสวนนี้ควรจะเปนอยางไร  จะคงอยูในสภาพเดิมหรือจะเปลี่ยนไป  ถาไม
มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น  เชน  การยายออกหรือการยายเขาเกือบหมดทั้งหมูบาน  หรือยุบโรงเรียน
ใดโรงเรียนหนึ่ง  เปนตน  สัดสวนนี้มักจะคงอยูในลักษณะเดิม  จากนั้นนําสัดสวนที่ไดนีไ้ปจดัเปน
เมตริกซตัวหนา 
   2.  ทราบจํานวนประชากรอายุครบเกณฑที่จะเขาเรียนในปตาง ๆ  ในอนาคตเปน
รายหมูบาน  จํานวนนี้จะหาไดจากประชากรที่อายุครบ  7  ขวบบริบูรณ  หรือ  6  ขวบบริบูรณก็
ได  ขึ้นกับทองที่วาจะเกณฑเขาเรียนอายุใด  โดยการสํารวจจํานวนนี้เปนรายหมูบาน  นําจํานวนที่
ไดจะมีจํานวนที่ไดไปจัดเปนเมตริกซตัวหลัง 
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   3.  ทราบวิธีการคูณเมตริกซ  การคูณเมตริกซนั้นมีหลักการอยูวา  เมตริกซตัวหลัง
จะตองมีจํานวนแถวเทากับจํานวนหลักของเมตริกซตัวหนา    และเมตริกซของผลคูณที่ไดจะมี
จํานวนแถวเทากับเมตริกซตัวหนา  และมีจํานวนหลักเทากับเมตริกซตัวหลักนั่นคือ  [p × q]  [q × r]  
=  [p × r]  เมเตริกซที่มีจํานวนแถว  =  p  และจํานวนหลัก  =  q  คูณดวยเมตริกซที่มจีาํนวนแถว  =  q  
และจํานวนหลัก  =  r  จะไดผลลัพธเปนเมตริกซที่มีจํานวนแถว  = p  และจํานวนหลัก  =  r 
 
 1.8  การจัดทํา School  mapping  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
โดยไตรรงค  มณีสุธรรม ไดเสนอหลักการและแนวคิดการจัดทํา School  mapping  
 จุดประสงคของการจัดทํา  School  mapping15   

1.  ตองการจะขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่   โดยปกติการ
ขยายการศึกษาในระดับนี้ก็มักจะทําโดย    การจัดตั้งโรงเรียนใหมเพิ่มขึ้น  ในสถานที่ที่คาดวาจะมี
เด็กเขามาเรียนในเกณฑมากพอที่จะจัดตั้งโรงเรียน    

2.  เพิ่มโอกาสในการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาใหมากขึ้น  หรือขยายการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ซ่ึงอาจตองการโรงเรียนที่มีรูปแบบตาง ๆ  กัน Comprehensive  Secondary  School หรือ
อาจใชมาตรการตาง ๆ  กัน   เชน   จัดที่พักในโรงเรียน  การจัดรถรับ - สง  การจัดคาพาหนะ  การ
เปดโรงเรียนสาขา  เปนตน  แตในกรณีจัดตั้งโรงเรียนใหมนั้น   

3.  ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา และทําใหสภาพการณทางการศึกษาดีขึ้น  โดยไม
ตองเพิ่มตนทุน (cost) หรืออาจจะเสียคาใชจายบาง ตามวิธีการที่จะดําเนินการ นั่นก็คือการแสวงหา
วิธีการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  เชน มีการหมุนเวียนครูไปสอนหลาย 
ๆ โรงเรียน  หรือใชทรัพยากรรวมกัน  ในความหมายนี้  School  mapping  จะเปน  means  ที่จะทําให
เกิดการปฏิรูป ระบบการบริหารการศึกษาในระดับทองถ่ินอาจจะมีการจัดโรงเรียนเปน  cluster  เชน  
การจัดโรงเรียน เปนสหวิทยาเขต  หรือกลุมโรงเรียน  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา 

นอกจากจุดมุงหมายทั้ง  3  ขอ  ซ่ึงเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  School  mapping ยังใช
กับการศึกษาที่สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  ระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาโดยสรุปแลว  
School  mapping  จะทําหนาที่หลักอยู  2  ประการ  1)  การสรางความเทาเทียมกันในการไดรับ
โอกาสทางการศึกษา  2)  การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน  นอกจากนั้น  School  mapping  เปน
เหมือนสะพานเชื่อมโยงที่จะแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในระดับ ชาติ    ไปสูการปฏิบัติใน

                                                        
15 ไตรรงค  มณสุีธรรม กลุมแผนและโครงการ  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้

พื้นฐาน,  School  Mapping (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม,2549), 5. 
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ระดับทองถ่ิน    นอกจากนี้ยังเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางการวางแผนทางการศึกษา กับ การบริหาร
การศึกษาในแตละปใหเปนไปตามแผน  โดยหลักการทั่วไป การทํา School  mapping   จะเริ่มตน
ที่สวนกลางกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาการศึกษา และกําหนดเกณฑและมาตรฐานตาง ๆ    
ที่จะใชใหระดับภูมิภาค ในชั้นนี้ระดับภูมิภาคก็จะจัดทํารางแผนเพื่อแปลงวัตถุประสงคไปสูการ
ปฏิบัติ ในระดับทองถ่ินก็จะจัดทํารายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และจะมีการทบทวนการ
ทําแผน ระหวางระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับสวนกลาง เพื่อใหไดแผนที่สอดคลองกัน
ทั้งระบบในกรณีของเรา การทํา School  mapping จะมีเพียง 2 ระดับ คือ สวนกลาง และเขตพื้นที่
การ ศึกษา  สวนกลางจะกําหนดนโยบายวัตถุประสงคเกณฑและบรรทัดฐานตาง ๆ  เชน  จํานวน
นักเรียนตอหอง  อัตราสวนครูตอนักเรียน เกณฑการกําหนดอาคารเรียนอาคารประกอบตาง ๆ   
เปนกรอบใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํา School mapping ซ่ึงจะมีขั้นตอนการทําที่สําคัญ 3 ขั้นตอน 
คือ 
 1.  การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะตองวิเคราะหในสิ่งตาง ๆ คือ ความครอบคลมุ
ของระบบการศึกษา ความเสมอในโอกาสการไดรับการศึกษาของเด็กในกลุมหรือพื้นที่ตาง ๆ  
ความมีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา  เชน  การตกซ้ําชั้น   (ปจจุบันนี้การตกซ้ําชั้นอาจจะไมมี
แลว ก็อาจจะดูในเรื่องระยะเวลาการจบหลักสูตร ) การออกกลางคัน  ความไมเทาเทียมกันใน
คุณภาพของการบริหารทางการศึกษา เชน เร่ืองของครู  อาคารเรียน  ครุภัณฑ ฯลฯ  การวิเคราะหควร
จะตอบคําถามตอไปนี้ 
  การใหบริการทางการศึกษาสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียนหรือไม 
  เสมอภาคหรือไม 
     ใชทรัพยากรอยางประหยดั คุมคาหรือไม 
 ในการวิเคราะหดังกลาวนี้ ตองการขอมูลในระดับทองถ่ิน ไดแก สถิติของประชากร สถิติ
ทางการศึกษา แผนที่ภูมิประเทศ วิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน  
 2.  การคาดคะเนและประมาณการ  (Projection)  ความตองการทางการศึกษาในอนาคต ใน
รายละเอียดตาง ๆ เชน ประชากรวัยเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู ครุภัณฑ อาคารเรียน ฯลฯ 
 3.  การเตรียมขอเสนอ (proposals) ที่จะรองรับการคาดคะเน ซ่ึงจะเปนเรื่องของการ
แกปญหาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ อาจะมีการ
จัดตั้งโรงเรียนหรือมาตรการอื่น ๆ สําหรับพื้นที่ที่ขาดโอกาส หรือความตองการในเรื่องครู  (ทั้ง
ในดานปริมาณและคุณภาพ)  ครุภัณฑ  อาคารสถานที่   รวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชน   อาจจะมีการจัดกลุมโรงเรียน   การจัดตั้งเครือขาย การหมุนเวียนครู   เพื่อเพิ่มโอกาส
และคุณภาพในการจัดการศึกษา ซ่ึงตองมีการวางแผนที่ชัดเจน 
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แผนภูมิที่  3  ขั้นตอนแบบแผนในการเตรยีมการจัดทํารายละเอียด  School  mapping  
ที่มา:ไตรรงค  มณีสุธรรม, School  mapping(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ,  2549) ,12. 
   
 

อุปสงค (demand)  ปจจุบัน 
การรับนักเรียน 
อัตราการรับเขาเรียน 
การเลื่อนไหลของนักเรียน 
การกระจายทางภูมิศาสตร 
ของอุปสงค (demand) 
ประชากร 

อุปทาน (supply)  ที่มีอยูจริง 
สิ่งกอสรางและอุปกรณ 
บุคลากร หลักสูตร 
ตนทุนและงบประมาณ 
การกระจายทางภูมิศาสตร 
ของอุปทาน (supply)   
(โรงเรียนและเครือขาย) 

ความไมสมดุลในปจจุบัน 
(Present  Imbalances) 

อุปสงค (demand)  อนาคต 
คาดคะเนประชากรวัยเรียน 
คาดคะเนนักเรียนเขาใหม 
คาดคะเนจํานวนนักเรียน 

ความตองการในอนาคต 
ที่ดินสิ่งกอสรางและอุปกรณ 
ครูและบุคลากร 
หลักสูตรในอนาคต 
ตนทุนและงบประมาณ 

บรรทัดฐาน 
และมาตรฐาน 

ความสมดุลของอุปสงค (demand) 
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การขยายเครือขายโรงเรียน 
ขอเสนอของการแกปญหาตามระดับ 
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 1.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทํา School  mapping  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ดําเนินการศึกษาวิจัย  เร่ืองการกําหนดแผน
ที่ตั้งสถานบันอุดมศึกษา (University  Mapping)  พบวา16 
 1.  สถาบันอดุมศึกษาทีอ่ยูในปจจุบนักวา  859  แหง  มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
นักศกึษา ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  9 (พ.ศ. 
2545 – 2549)  โดยเฉพาะหากไดรับการพัฒนาระบบบรกิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  จะยิง่สามารถ
รองรับนกัศกึษาไดเพิ่มมากขึ้น 
 2.  การผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพยังไม
เพียงพอ  สวนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยรวมผลิตไดเกิดความตองการ 
 3 .   การกระจายของสถาบัน เชิ งปริมาณ   พบว า   ทุกจั งหวัดของประ เทศมี
สถาบันอุดมศึกษา 
 4.  ในดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา พบวา  ยังขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีหลาย
หนวยงานรับผิดชอบ  แตละสังกัดตางบริหารจัดการตามนโยบายของตนเอง  ทําใหขาดเอกภาพ
การทํางานซ้ําซอนขาดการมองเปาหมายในภาพรวม 
 5.  การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษายังขาดความเปนธรรม  ผูมีฐานะ
ดีกวา  ทางเศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสทางการศึกษาดีกวาผูดอย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดทําแผนที่การศึกษา  
(School   Mapping) 17 โดยมีจุดประสงคเพื่อตองการทราบสภาพแวดลอมทางการศึกษา และ
ตองการวางแผนการศึกษาในอนาคต    โดยตองการทราบทั้งทางปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดย
การกําหนดในการวิเคราะหขอมูล  การจัดทํากลุมโรงเรียนคุณภาพ  (Homogeneous  Quality  
Zones)  กําหนดศึกษาสังเคราะหที่สําคัญเพื่อการวิจัย  (synthetic  In  dictators)  การกําหนดระดับ
คุณภาพของโรงเรียน  คือ  ระดับสูงกวามาตรฐาน  (A)  ระดับมาตรฐาน  (B)  โรงเรียนต่ํากวา
มาตรฐาน  (C)  ผลการวิจัยพบวา การจัดทําแผนที่การศึกษาของนครปฐมเขต  1  ประกอบดวย  8  
โซนคุณภาพ  32  กลุมบริการ  

                                                        
16สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  “กําหนดแผนที่ตั้งสถานศึกษาอุดมศกึษา 

(University  mapping ),” รายงานการวิจยั , 2546 , บทคัดยอ. 
17 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  1,  “การจัดทาํแผนที่ทางการศึกษา  (School  

mapping),”  งานการวจิัยกลุมนโยบายและแผน  2551, บทคัดยอ. 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ไดจัดทําวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตรในการประเมินผลการจัดการศึกษา18 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการจัดบริการทางการศึกษาเชิงพื้นที่  
โดยการดําเนินการศึกษาหลักการแนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การจัดบริการทางการศึกษา  การวิเคราะหแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่   
โดยการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่  และพัฒนาโปรแกรมประยุกต  การวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการบริการทาง
การศึกษาเปน  2  ลักษณะคือเสนอผลเชิงพื้นที่ในภาพรวมทั่วประเทศในเขตพื้นที่   เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการจัดการบริการทางการศึกษา    เสนอเปรียบเทียบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษา ความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการ  การศึกษา  และความตองการบริการการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1  ผลการ  วิจัยพบวา ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดบริการการจัดการศึกษา   เชิงพื้นที่ในทุกระดับการศึกษามีความแตกตางกันดานโอกาส   
ความเสมอภาค  และความเทาเทียมในการรับบริการทางการศึกษาของประชาชนในแตละพื้นที่  
การวิเคราะหจัดกลุมพื้นที่ของผูรับ บริการพบวาการเกาะกลุมและการกระจายของประชากร
กลุมเปาหมายการรับบริการทางการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา   การ
อุดมศึกษาและการศึกษาแบบตอเนื่องใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผน การจัดตั้งแหลง
เรียนรู    การจัดกลุมพื้นที่ของผูใหบริการตามระยะเวลาเดินทาง    โดยแสดงตําแหนงที่ตั้งของ
สถานศึกษาไวระยะเวลามากกวา  2  ช.ม. ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการบริการการศึกษาทั้งในดาน
การศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาประเภท ตาง ๆ   การเปรียบเทียบเพื่อเสนอ
มาตรการเบื้องตนเชิงนโยบายการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพ  พื้นที่ในดานการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ (Spatial  Resources 
Allocation)  สอดคลองกับสภาพพื้นที่  สภาพปญหา  ความตองการชุมชน และทุนทางสังคม  การ
พัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาการบริการใหประชากรเขามามีสวนรวม  การประยุกต 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo - informatics) ในการปริเมินการจัดการบริการทางการศึกษาเชิงพื้นที่  
จัดทําอยางเปนระบบและ ขอเสนอเชิงนโยบาย   ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใน  3  
จังหวัด ชายแดนภาคใต  พบวา  อัตราสวนนักเรียนตอประชากรในชวงอายุเดียวกันแตระดับ

                                                        
18 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการวิจยัฉบับสรุป   (กรุงเทพฯ;สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา ,2549),1-11. 
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การศึกษาต่ํากวา เฉลี่ยทั่วประเทศ ผลของ  ขอมูลสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่  3  
จังหวัดชายแดนภาคใตไมสามารถจัดการศึกษาไดครอบคลุม   การเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่พบปญหาดานระบบขอมูล  ซ่ึงนําไปสูการ
กําหนดขอเสนอแนวทางการพัฒนาแบบขอมูล   เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่   ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ใหแบงฐานขอมูลกลาง  ซ่ึงจัดเก็บในระบบเดียวกัน 
 คารโนน (Carron , Ta  Ngocchanu)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาประถมใน
บริบทที่ตางกับผลวิจัยพบวา19  การวางแผนทางการศึกษาตองมีความซับซอนยิ่งขึ้น  เพราะความ
จําเปนที่จะตองปรับปรุงคุณภาพการศึกษาความเอาใจใสตอสภาพปญหาทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาที่มีความหลากหลายเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา  โดยเฉพาะ
เด็กที่ดวยโอกาสที่มีปญหาแตกตางกันในแตละเขตพื้นที่ 
 มาติน   (Martin   Carnoy)   ไดทําการวิจัยในเรื่องสิ่งที่นักวางแผนการศึกษาตองรูในยุค
โลกาภิวัฒน ผลการศึกษาพบวา20   ผูวางแผนทางการศึกษาควรตระหนักถึงยุทธศาสตรและการจัด
โครงสรางของระบบการศึกษาใหพรอมที่ตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน  ในลักษณะการพึ่งทาง
ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศ    แตขอมูลที่ทุกประเทศจะตองพิจารณคือการลงทุนควรจะเปน
ปริมาณเทาใดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพในทุกระดับ
การศึกษา จากการวิจัยของมาติน  (Marting Carnoy)  ในการวางแผนการศึกษาใหตรงเกี่ยวกับ
ขอมูลที่สอดคลองกับบริบททางบการศึกษา 
  
 1.10 สรุปองคความรูและขั้นตอนการจัดทํา School  mapping   
 จากการศึกษาแนวคดิหลักการทฤษฏีเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของขอมูลจาการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูเชีย่วชาญและผูทรงคณุวุฒิการจดัทาํ School  mapping ผูวิจัยไดสรุปองค
ความรูใหม ดังนี้ 
 School  mapping  หมายถึง เทคนิคการวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ินที่กําหนดความ
ตองการพัฒนาในอนาคต  ตอบสนองความตองการ  ดานอุปสงค (Demand)  และอุปทาน 

                                                        
19 Gabriel  Carron (Carron , Ta  Ngogchau “The  Quality  of  Primary  School  in  difference  

Development  Context,” UNEDCO (International  Institute  for  Education  Paris  France, 1996),306. 
20 Martin  Carnoy “Globalization  and  Educational  Reform : What  Planners  Need  to  

know,” UNESCO  (International Institute  for  Education  Planning, 1999), 96. 
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(Supply)  และกําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับทองถ่ิน  ดานโอกาสความเสมอภาค 
ประสิทธิภาพ  และคุณภาพการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 ประโยชนและความสําคัญของ  School   mapping   
  1  เปนการวางแผนที่ตรงกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินและครอบคลุม
ในมิติตาง  ๆ  อยางแทจริง 
  2  เปนเครื่องมือในการจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา 
  3  เปนการกระจายอํานาจทางการศึกษาสรางความรวมมือในการวางแผนการศึกษา
จากสวนตาง ๆ    
  4  เปนการใชทรัพยากรที่มอียูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในการทํา School  mapping  จัดทําได  2  มติิ  คือ 
  1  มิติของโอกาส  ส่ิงที่ควรพิจารณาวาโรงเรียนที่ควรยุบเลิกเพราะไมมนีักเรียนเรียน  
โรงเรียนขนาดเล็กโรงไหนบางมีแนวโนมเขาแผนการยุบลงหรือพิจารณาโรงเรียนควรจะเกิดใหม  
หรือขยายโรงเรียนใดบางใหพอกับความตองการของนักเรียน 
  2  มิติทางคุณภาพ  โดยการกําหนดกลุมโรงเรียนคุณภาพและการกําหนดเกณฑในการ
แบงคุณภาพ  เชน  เกณฑของ  สมศ. คะแนน  NT   
 ขั้นตอนการจดัทํา  School  mapping  แบงออกเปน  3  ขัน้ตอน  คือ  
  1  การวินิจฉยัสภาพปจจุบนัของการจัดการศึกษา 
  2  การคาดคะเนและพยากรณความตองการในการจัดการศึกษา 
  3  การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนทางการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะการจัดทํา School  mapping 
 1.  สามารถปรับรูปแบบในการดําเนินการไดตามความเหมาะสมตามสภาพบริบท 
 2.  การกําหนดขอมูลในการวิเคราะหควรจดัทําอยางครอบคลุมในมิติตาง ๆ  
 3.  ควรใหบุคคลในชุมชนมสีวนรวมในการดําเนินการ 
 4.  ควรสรางเครือขายในการจัดทํา  School  mapping 
 
2.  แนวคดิการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping   ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด
หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของการการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังนี้   
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 2.1  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตร มีศัพทที่ใชอยูหลายคํา  เชน  Curriculum   Development ,  
Curriculum Improvement , Curriculum Making, Curriculum Construction   แตโดยทั่วไปจะใชคํา
วา Curriculum Development ซ่ึงหมายถึง  การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจุดมุงหมาย (Goals) 
เนื้อหาวิชา (Contents)  วิธีการสอน (Method of Teaching) หรือจะเปลี่ยนเพียงสวนหนึ่งสวนใด  
เชน  เปลี่ยนแตวิธีสอน  วิธี การเรียนรูของผูเรียนซึ่งเซเลอรและอเล็กซานเดอร  (Saylor  and  
Alexander)  มีความเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายที่เดนชัดที่สุดอยู 2 ลักษณะ คือลักษณะ
แรก หมายถึง การทําใหดีขึ้นหรือทําใหสมบูรณขึ้นและอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทําใหเกิดมีขึ้น
หรือกรณีที่ตองสรางหลักสูตรขึ้น ใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิม21 
 สรุปการพัฒนาหลักสูตรเปนการพัฒนาและปรังปรุงหลักสูตรที่สรางใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  อาจจะปรับปรุงดานเนื้อหา  กิจกรรม  การประเมนิหรือการสรางหลักสูตรใหมขึ้นมาและ
นําไปตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนําไปใชจริง 
 
การพัฒนาหลกัสูตรตามแนวคิดของ ทาบา (Taba) 22  
 รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของ ทาบา  (Taba. 1962) มีทั้งหมด  ดังนี ้
 1  ตรวจสอบวนิิจฉัยความจําเปนที่ตองการพัฒนาหลักสูตร 
 2  กําหนดจุดมุงหมาย 
 3  คัดเลือกเนื้อหาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 4  จัดลําดับเนือ้หา 
 5  คัดเลือกประสบการณเรียน 
 6  เรียงลําดับขั้นตอนของประสบการณที่ควรจะใหผูเรียน 
 7  กําหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ   
 ในลําดับ  7  ขัน้ตอนของทาบา  (Taba)  เปนแนวทางในการรางหลักสูตรเทานั้น  ในการ
พัฒนาหลักสูตร ทาบา  (Taba)  ไดเสนอขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรเพิม่เติมอี  4  ขั้นตอน  คือ 
 1  การทดลองหลักสูตรที่สรางขึ้น 
 2  นําขอมูลในการทดลองไปพัฒนาตอ 

                                                        
21 Saylor , dalen, J : Alexander , Planning  Cumiculum  for  school  (New  york : Hol  

Rinehart  and  Winston , Inc,  1974), 7. 
22 Taba,  Hilda ,  Curriculum  Development : Theory and   Parctice   (New  York : 

Harcourt, Brace & World , 1962) , 12. 
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 3  พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานตามหลักสูตรที่สรางและตรวจสอบเนื้อหาในแตละ
หนวยการทดลอง  เพื่อจัดเรยีงลําดับ 
 4  นําไปใชและเผยแพรหลักสูตรที่สราง  ขึ้นใหมเพื่อนํามาปฏิบัติในหองเรียนจริงได 
 แนวคิดการพฒันาหลักสตูรของ ไทเลอร  (Tyler , 1969) 23    
 ไทเลอร  (Tyler)  ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  ดังขั้นตอนตอไปนี้คือ 
 1  ทางโรงเรียนหรือหนวยงานตองมีเปาประสงคในการที่จะศึกษาอยางไร (Educational  
Purposes)  
 2  ประสบการณทางการศึกษาหรือส่ิงที่ไดจากหลักสูตร (Educational  Experiences)  ที่
ตองการใหเกิดนั้นไดแกอะไร 
 3  จะจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดประสบการณทางการศึกษาอยางไร  ใหมีประสิทธิภาพ 
 4  เราจะตัดสินวาการจัดกิจกรรมหรือประสบการณทางศึกษาไดบรรลุตามจุดมุงหมาย
ทาง การศึกษาไดอยางไร 
 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร   (Tyler)  ใหความสําคัญกับจุดมุงหมาย  ทาง
การศึกษาเปนหลัก  ซ่ึงเปนแนวคิดที่สามารถไปพัฒนาหลักสูตรที่สามารถปรับใชไดทุกระดับ 
 
 แนวคิดการพฒันาหลักสูตรแบบครบวงจร  ของ ดร. วิชยั  วงษใหญ24 
 วิชัย  วงษใหญ  ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร  ซ่ึงประกอบดวย
ระบบทีสัมพันธ  3  ระบบคือ  ระบบการรางหลักสูตรระบบการนําหลักสูตรไปใชและระบบการ
ประเมินหลักสูตร  แตละระบบประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ  ดังนี้ 
 1.  ระบบการรางหลักสูตร  มี  4  ขั้นตอน  ไดแก 
  1.1  ส่ิงกําหนดหลักสูตร   คือการเตรียมการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานตาง  ๆ   ที่จะ
นํามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตร  อาจเริ่มจากการศึกษาวิจัย  เพื่อใหทราบขอเท็จจริงหลายอยางที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  ทั้งในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม  เชนตองการทราบสภาพ
ความตองการของสังคมในดานการศึกษา   ตองการทราบการศึกษาในปจจุบัน   แนวโนมของสังคมและ
ความตองการทางการศึกษาในอนาคต   การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการกําหนดหลักสูตร   
ประกอบไปดวยส่ิงกําหนดทางวิชาการ  ส่ิงกําหนดทางสังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  ส่ิง
กําหนดทางการเมือง 

                                                        
23 Tyler , Ralthw,  Basic  Principles  of  Curriculum  and  Instruction (Chicago  The  

University  of  Chicago , 1969) , 137. 
24 วิชัย  วงษใหญ , กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ 

: สุวีริยาสารน, 2533), 1-23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 51 

  1.2  รูปแบบหลักสูตร  หลังจากศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากสิ่งกําหนดหลักสูตรแลวก็เปน
การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร  เชน  หลักสูตรแบบรายวิชา  หลักสูตรแบบบูรณาการหรือ
หลักสูตร  แบบแกนวิชา  เปนตน   รูปแบบหลักสูตรจะประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบ
หลักสูตร   ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร 
  1.3  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เมื่อรางหลักสูตรเรียบรอยแลวกอนจะนํา
หลักสูตรไปใชตองตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร    ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเปนไปไดพรอมทั้ง
ปรับปรุงแกไขบางสวนกอนนําไปใชจริง   การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอาจจะใชวิธีการ
ประชุมสัมมนา  หรือใหผูเชี่ยวชาญ  ผูมีประสบการณชวยพิจารณาการทดลองใชหลักสูตรแบบนํา
รองเพื่อศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร 
  1.4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช  ตองอาศัยการจัดทําขอมูลที่ชัดเจนอันจะ
เปนการทําใหการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและประสิทธิภาพ และไดกลาวถึง  
องค ประกอบของหลักสูตร  มี   4   องคประกอบคือ  วัตถุประสงค   เนื้อหาวิชา   วิธีการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีประเมินผล 25ซ่ึงใหมีความสอดคลองกับความเห็นของ สกอท  
(Scott) องคประกอบ  ของหลักสูตร  มี 4  องคประกอบคือ  1) จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  2) 
เนื้อหาหรือหัวเรื่อง  3)  วิธีการหรือกระบวนการ   4)  การวัดหรือประเมินผล26  จากแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตร สรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตรเปนการปรับปรุงแกไขหรือสรางหลักสูตรใหมี
ความสมบูรณโดยสรางหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการปรับปรุงแกไข  การทดลอง
ใหและการใชจริงแลวนําหลักสูตรไปเผยแพร 
 
 2.2  แนวคิดหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม  
    2.2.1  แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD   =   Human  Resource  
Development)   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  คือการพัฒนาสิ่งตาง ๆ  เพื่อสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานจะกอใหเกิดการพัฒนาผลผลิตขององคกร  หนาที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมี
ความครอบคลุม  โครงสรางการพัฒนาองคกร  แนวโนมปจจัยที่สงผลกระทบตอองคกรที่จําเปนที่

                                                        
25 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ(กรุงเทพ : สุวีรยาสาสช 

, 2537) , 5. 
26 Scott, David , Curriculum  and  Assessment  (London Ablex Publishing , 2001) , vii. 
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ตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ลันดี้  (Randy  L. Desimone)  ไดเสนอแนวคิดไว 4  
ประการดังนี้27 

 1  ความแตกตางของบุคลากร 
 2  การพัฒนาและสรางผลผลิตของงาน 
 3  คนสวนใหญมีความคาดหวัง  ผลงานทีเ่ต็มศักยภาพของลูกจาง 
 4  เปนขอตกลงของสัญญาระหวางองคกรและพนกังาน 

 การฝกอบรมและการพัฒนา   เปนจุดเนนสําคัญ   จะเปนองคกร  ทําใหองคการมี
ความกาวหนาทางความรู  ทักษะและทัศนคติของแตละคน  การฝกอบรมจึงเปนฉบับที่เตรียม
จัดหาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะซึ่งเปนภาระงานที่มีความสัมพันธตอช้ินงาน  ในบางครั้งการ
เปล่ียนทัศนคติพยายามที่จะพัฒนาโดยการใชกิจกรรม  ซ่ึงบางครั้งตอใชเวลานาน  ซ่ึงเนนตรง
ความรวมมือการตอบสนองภายในงาน  ในบางครั้งมีพนักงานใหมเขามาทํางาน  ฝายฝกอบรม
และพัฒนาตองจัดกิจกรรมอบรมเฉพาะอยาง  การจับคูทํางาน  สําหรับพนักงานเกา  ก็ให
ดําเนินการฝกอบรมตามเรื่องหรือจุดเนนที่เปนประโยชนตามเปาหมายขององคกร 
 จะเห็นไดวาการฝกอบรมเปนภาระงานที่ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ใหมีความรู  ความสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  จึงกลาวได
วา  การฝกอบรมเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงผูรับผิดชอบองคกร  
ตองวางแผนไวเพื่อพัฒนาพนักงานอันนําไปสูการพัฒนาองคการตอไป  การฝกอบรมเปน
กระบวนการหนึ่งของ  HRD   (Human   Resource  Development)  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว    การฝกอบรมจึงเปนกระบวนการที่แตละหนวยงาน  
เตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพในการดําเนินงาน  แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา  School   mapping 
 2.2.2  ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ  แอนดราโกจี  (Andragogy)   
 ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรนั้น   ผูจัดการฝกอบรมตองมีความเขาใจถึงลักษณะ
ธรรมชาติในกระบวนการ  เรียนรูของผูเปนพื้นฐาน  ซ่ึงจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกตาง ๆ  ในการดําเนินการตามกระบวนการฝกอบรม 
 การเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก      เพราะผูใหญมีประสบการณ
มากกวา  ดังนั้นการเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ    นั่นคือตองรู

                                                        
27 Randy L. Desimone  และคณะ,  Human  Resource  development  (Harcourt, Inc, 

2002),  10-11. 
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หลักการศึกษา  ผูใหญ   ซ่ึงโนลส  (Knowles , 1980)    เรียกวิชาการศึกษาผูใหญนี้วา    แอนดราโก
จี    (Andragogy)   ของมัลคัมโนลส  (Malcolm  S.  Knowles , 1980  อางจาก  วุทธิศักดิ์  โภชนุ
กูล)  มีความเชื่อเบื้องตนของ  Andragogy   เปนศาสตรและศิลปะในการชวยเหลือใหผูใหญเรียนรู 
โดยมีแนวคิดคือ บุคคลมีเอกลักษณเปนของตนเอง (unique) นั่นคือ บุคคลมีความแตกตาง  
(individual  differences) คนตองการพัฒนาไปในทางที่ดีตามศักยภาพ (potential) ของตน การเรียนรู
เปนกระบวนการภายในของผูเรียน  (internal   process) บุคคลภายนอกเปนเพียงผูอํานวยความ
สะดวกการเรียนรู   ตัวผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูโดยส้ินเชิงบุคคลตองการชี้นําตนเอง28   
(self – directing) ซ่ึงไดแนะนําคําวา  Andragogy  ที่มีความเชื่อเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ผูใหญตางจากเด็ก  ดังนี้ 
 1.  การรับรูเปลี่ยนแปลงไป  (changes  in  self – concepts)   จากการพึ่งพาผูอ่ืนไปสูการ
ช้ีนําตนเอง  (self  –  directedness)   เพิ่มขึ้น    การเรียนรูที่เหมาะสมควรเปนแนวชี้นําตนเองใน
การเรียนรู  (self – direction  in  learning)   
 2.  บทบาทของประสบการณ  (role  of  experience)  ผูใหญสะสมประสบการณเพิ่มขึ้น
เปนการขยายฐานที่จะเชื่อมโยงกับประสบการณการเรียนรูใหม  การเรียนรูที่เหมาะสมจึงควรเปน
แนวที่ใชประโยชนจากประสบการณเดิม 
 3.  ความพรอมที่จะเรียนรู  (readiness  to  learn)  ความพรอมในการเรียนรูจะเปนผลจาก
ภารกิจพัฒนาการ   (developmental   tasks)   ถาสอดคลองกับความตองการ   ตรงกับปญหาและ
สถานการณจริงของผูเรียน    ผูเรียนยอมมีความพรอมในการเรียนรูสูง   เกิดเปน   “ชวงเวลาที่
เหมาะสมที่จะสอน  (teachable  moment)”  ผูเรียนยอมเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  ความมุงหมายของการเรียนรู   (orientation   to   learning)   เด็กมองการใชประโยชน
ของการเรียนรูในโรงเรียนในระยะยาวในอนาคต  คือ   เรียนรูเพื่อเปนพื้นฐานของการเรียนในชั้น
ที่สูงขึ้นในอนาคต   แตผูใหญสวนใหญเขารวมกิจกรรมการเรียนรูก็เพื่อใชประโยชนไดจริง
ในทันที   ใชชีวิตจริง (problem – centered ,  life – centered  and  immediacy  of  application)  วธีิการ
สอนผูใหญตามหลัก  แอนดราโกจี  (Andragogy)  ของมัลคัลโนลส (Malcolm S. knowles , 1980  
อางจาก  อรทัย  ศักดิ์สูง)  ไดเสนอและกําหนดขั้นตอนการเรียนรูของผูใชใหประสบความสําเร็จ 
 

                                                        
28 วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล,  การเรยีนรูของผูใหญ  Andragogy [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ 2 ก.พ. 

2553.เขาถึงไดจากhttp://www.pochanykyl.com/q.p= 
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โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปนี้คือ29 
 1.  มโนทัศนของผูเรียน  (Self – concept)  ประกอบดวย 
  1.  การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
  2.  การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู 
  3.  การวางแผนรวมกนั 
  4.  การนําประสบการณการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน 
  5.  การประเมนิผลการเรียนรู 
 2.  ประสบการณของผูเรียน  (Experience)  ประกอบดวย 
  1.  ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรยีนการสอน 
  2.  ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ 
  3.  การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ 
   3.  ความพรอมที่จะเรียน  (Readiness)  ประกอบดวย 
  1.  เวลาในการเรียนรู 
  2.  การจัดกลุมผูเรียน 
 4.  แนวทางการเรียนรู  (Orientation  to  learning)   
  1.  แนวทางการเรียนรูของผูใหญ 
  2.  แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร 
  3.  การออกแบบประสบการณการเรียนรู 
 ทฤษฎี  แอนดราโกจี  (Andragogy)  ของมัลคัล โนลส  เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูใหญ    
วิธีการหนึ่งที่ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูใหญ  
สามารถนํามาเปนแนวความคิด  พื้นฐานในการจัดสรางหลักสูตรฝกอบรมที่จะมาจากมโนทัศน
ประสบการณ  ความพรอมที่จะเรียนรู  โดยการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูเพื่อจัดสภาพ   การเรียนรู  
ใหดึงดูดใจ   อํานวยความสะดวกสบาย   มีวัสดุ   อุปกรณ   อุณหภูมิ   แสงสวางที่เหมาะสมกับสภาพ
ความตองการดานรางกายของผูใหญ    การวิเคราะหความตองการการเรียนรู   การเรียนรูนั้น ให
เกิดประโยชนตอความตองการของเขาเปนเปาหมายที่สําคัญ   การวางแผนการเรียนรูโดยผูเรียน  

                                                        
 29 อรทยั  ศกัดิ์สูง, “การวเิคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎี  แอนดราโกจ ี  (Andragogy)  
ของ มัลคัลโนลส    กับวิธีการสอนในหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  ของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543).   
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สามารถวางแผนการเรียนรู  รวมกับผูอบรม   และเพื่อนที่เขาอบรมธรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม  การประเมินผลการเรียนรูใหผูใหญมีสวนรวมในการรับรูความกาวหนาในการอบรม
ของตนเอง 
 2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม  
 การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะและประสบการณ 
ตาง ๆ ในการทํางานการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human  Renounce   
Management  (HRD)  ซ่ึงเปนกลยุทธหนึ่งที่เพิ่มผลผลิตและประสิทธิ์ภาพขององคกร 
 การฝกอบรม หมายถึง  กิจกรรมที่เกิดความรูและทักษะที่ตองการ  ตามลักษณะขององคกร30  
กระบวนการฝกอบรม  (The training Process) เปนการเพิ่มพูนและฝกประสบการณใหกับพนักงาน  
ใหมีความรูความชํานาญในดานเทคนิค ทักษะการปฏิบัติงานและพัฒนาในดานตาง ๆ  ทําให
เกิดผล  ประโยชนตอองคกร31 การฝกอบรมเปนโอกาสที่ดีในการสรางความผูกพันระหวาง
พนักงานกับบริษัท  การขยายบทบาทในการฝกอบรมนั้นเปนผลมาจากการแขงขันดานเศรษฐกิจ32  
เพราะในสถานการณเชนนี้บริษัทตองการการตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการของลูกคา
ดานคุณภาพ  (Quality)   ซ่ึงความตอง การของลูกคามีความหลากหลาย    (Variety)   และการ
ตอบสนองกับลูกคาจะตองสรางความเปนกันเอง  (Customization)  ใหความสะดวกสบาย  
(Convenience)  และตรงตอเวลา  (Timeliness)  ดังนั้นการที่จะทําใหเปนไปตามมาตรฐานใหมเหลานี้    
จําเปนตองมีการฝกอบรมเทคนิคดานตาง ๆ รวมทั้งตอง การคนซึ่งมีขีดความสามารถในการ
วิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวกับงาน สามารถทํางานเปนทีมและทํางานในหนาที่อ่ืนไดอยางดี 
 การฝกอบรมและการเรียนรู (Training  and  learning) การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนใน
กระบวน การเรียนรู (Learning)  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม    ซ่ึงมีผลมาจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม   ดังนั้นการฝกอบรมพนักงาน
จึงมีประโยชนเพราะจะไดรูบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับบุคคล  มีขอแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรมที่มี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูดังตอไปนี้ 

                                                        
30 Mondy, R. Wayre ,  Robert  M.  Noeand  Shane  R.  Premeaux ,  Human  Resource  

Management ,7th  ed.  (New  Jersey : Prentice  Hall,  Inc, 1999),GL- 9. 
31 Byars, Lloyd  L.  and  Leslie  W.  Rue,  Hunan  Resource  Management ,5th  ed,  

(Illinois :  Richard  D. Jrwin , 1997) ,  210. 
32 สมชาย  หิรัญกิตติ , การบรกิารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ:บริษัท ธีระฟส และไซ

เท็กซ  จํากัด ,  2542) ,157 – 158. 
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 1.  เพื่อใหผูฝกอบรมเกิดความเขาใจและจดจําสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญได  ดังนี้  1)  เมื่อเร่ิม
ฝก อบรมจัดใหผูเขาอบรมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนรูทั้งหมด  โดยการนําเสนอดวย
อุปกรณและสื่อตาง ๆ   2)  นําเสนอโดยใชตัวอยางที่สามารถเห็นไดชัดเจน     3)  จัดอุปกรณซึ่ง
นําเสนออยางมีเหตุผลและมีความหมาย   4)  พยายามใชคําและความหมายที่ผูเขาอบรมคุนเคย  5)  
ใชโสตทัศนูปกรณชวยในการฝกอบรมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
 2.  มีการถายโอนทักษะและพฤติกรรมใหม ๆ  โดยอธิบายใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจ
อยางงาย ๆ  ซ่ึงมีวิธีการดังนี้  1)  สรางสถานการณการฝกอบรมใหเหมือนกับสถานการณในการ
ทํางานใหมากที่สุด 2)  จัดเนื้อหาในการฝกอบรมใหเพียงพอเพื่อใชในการปฏิบัติงาน  3)  ทําเครื่องหมาย 
หรือรวมลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานและขั้นตอนในกระบวนการทํางานที่คลายกันเขา
ไวดวยกัน 
 3.  สรางแรงจูงใจใหผู เขาฝกอบรม  ดังนี้   1)  ผู เขาฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่ สุดดวย
ประสบการณ ตรงดังนั้นควรใหมีการฝกปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุด  เพื่อจะไดเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง  2)  ผูเขาฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่สุด  ถาไดรับการเสริมแรงทันทีเมื่อปฏิบัติถูกตอง 
 การวางแผนการฝกอบรม เวลลา (Vella) ไดเสนอแนะแนวทางในการวางแผนจัดการ
ฝกอบรมดังนี้33  (Who) ผูอบรมหรือเปาหมายการอบรมดังนั้นเปนได  (Why) ทําไมจึงจัดอบรม
ครั้งนั้น  (When)  เวลาในการฝกอบรมที่เหมาะสมคือชวงเวลาไหน  (Where)  สถานที่อบรมคือที่
ไหน  (What)   เนื้อหาและกิจกรรมนี้จะดําเนินการอบรมเปนอยางไรในดานไหนเชน ทักษะ เจตน
คติ ตามที่องคกรตองการ หรือไม  (What  for)  เมื่อดําเนินการอบรมแลวผูรับการอบรมตองการ
พัฒนาอะไรแกผูอบรม  (How)  โครงสรางและโปรแกรมในการฝกอบรมวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
อบรมเปนอยางไร  นอกจากนั้นเลสเลอร  (Dessler)  ไดเสนอขั้นตอนการฝกอบรมไดดังนี้คือ 
ขั้นตอนในการฝกอบรมของเดสเลอร  (Dessler) ไดเสนอแนวทางฝกอบรมที่ใชโดยทั่วไป  โดย
การฝกอบรมระหวางการทํางาน (on the – job – training)  เปนการฝกอบรมที่กําลังปฏิบัติงานอยูการ
ฝกอบรมตามลักษณะงาน (job instruction  training)  สามารถดําเนินการฝกอบรมเปนรายบุคคล
และการฝกอบรมเปนกลุม เชน  การอภิปรายกลุม  การประชุมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ  

                                                        
33 Vella, Jane, Training Through Dialogue (san Francisco : Jassey – Bass ;  1995) ,10-
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และไดเสนอขั้นตอนในการฝกอบรม 5  ขั้นตอน  34(Five – step  training  and  development  
process)   
 1.  ขั้นวิเคราะหความตองการ  (Need  analysis)   
  1.1  รวบรวมทักษะที่เปนงานเฉพาะที่จําเปนตองปรับปรุงในการปฏิบัติงานและการผลิต 
  1.2  วิเคราะหผูเขาอบรมเพื่อใหแนใจวา   แผนการฝกอบรมเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของผูเขาอบรมดานการศึกษา  ประสบการณทักษะ  ทัศนคติ  และแรงจูงใจสวนตัว 
  1.3  ใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรูเฉพาะดาน  และวางแนวทางการปฏิบัติงาน 
 2.  ขั้นออกแบบเนื้อหาที่จะสอน  (Instructional  design)   
  2.1  รวบรวมจดุประสงค  (Objective)  วิธีการสอน (Methods)  ส่ือ (Media) คาํอธิบาย
ลักษณะ  และการจัดเรียงลําดับของเนือ้หา (Description of and sequence of content)  การยกตวัอยาง  
(Examples) การทําแบบฝกหดั (Exercises) และกจิกรรม  (Activities)  จัดเปนหลักสตูรเพื่อชวยการ
เรียน  และจัดแผนสําหรับการพัฒนาความรู 
  2.2  จัดเตรียมอปุกรณตาง ๆ ใหพรอมสําหรับอบรม เชน วดิีโอ  เอกสารประกอบการ
อบรม  คูมือ  เปนตน 
  2.3  ดําเนินการฝกอบรมดวยความรอบคอบ   มีคุณภาพและมีประสิทธิผล   โดยยึด
ความ สําคัญของแผนงานทั้งหมด  และแกไขขอบกพรองใหเรียบรอย 
 3.  ขั้นทําใหเกดิความเทีย่งตรง  (Validation)   ฝกซอมการนําเสนอและทดสอบความ
ถูกตองกอนการนําเสนอจริงตอผูเขาอบรมเพื่อใหแนใจวาแผนงานมีความเรยีบรอยและมี
ประสิทธิผล 
 4.  ขั้นปฏิบัติ   (Implementation)   ดําเนนิการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ   ซ่ึงมุงนําเสนอ
ความรูและทักษะในการปฏบิัติงาน 
 5.  ขั้นประเมนิผลและติดตามผล  (Evaluation  and  follow – up)    ประเมินความสาํเร็จ
ตามแผนงานดงัตอไปนี ้
  5.1  ปฏิกิริยา  (Reaction)  บันทึกปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอการฝกอบรม 
  5.2  การเรียนรู   (Learning)   ใชเคร่ืองมือการปอนกลับ    หรือใชการวดัผลกอนและ
หลังวาผูเรียนรูอะไรบาง 

                                                        
34 Dessler , Gary, Human  Resource  Managements , 7th  ed. (New  Jersey : Prentive – 

Hallm Inc., 1997). 
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  5.3  พฤติกรรม  (Behavior)  หัวหนาบนัทึกปฏิกิริยาการปฏิบัติงานของผูเรียน  โดยวดั
ทักษะและการนําความรูใหมไปใชในการปฏิบัติงาน 
  5.4  ผลลัพธ  (Results)   พิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน   และประเมินความ
ตองการฝกอบรมเพิ่ม  ซ่ึงจะเปนการประเมนิความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนงาน 
 แนตเลอร  (Nadler , 1989  อางจาก  สมานจิต  ภิรมยร่ืน)  ไดเสนอรูปแบบการฝกอบรม
และการพัฒนาที่เรียกวา  The  critical  Events  Model  (CEM)  ไดกําหนดขั้นตอน35  ดงันี้ 
 1  การกาํหนดความจาํเปนในการฝกอบรมขององคกร (Identify  The  Needs  of  the  
Organization)  ซ่ึงเกี่ยวของกบัผลประโยชนขององคกร 
 2  กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ  (specify  Job  Performance)  เพื่อกอใหเกิดความ   
เขาใจในบทบาทของการทํางาน  ในองคกรและสอดคลองกับความตองการขององคกร 
 3  กําหนดความจําเปนของผูเขาฝกอบรม  ในองคกร  (Identify  Learner  Needs)  เปน
ความจําเปนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ตองปฏิบัติในองคกร 
 4  พจิารณาวตัถุประสงคของการฝกอบรม  (Determine  Objective)  วัตถุประสงคทีเ่กีย่วของ
กับการฝกอบรม  ประกอบดวยทักษะ  ความรู  และทัศนคติ 
 5  การสรางหลักสูตร  (Build  Curriculum) สามารถทําได  2  ทางคือ  การปรับปรุงหลักสูตร
ใหมวัตถุประสงคการฝกอบรมสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการสรางหลักสูตร  คาใชจายเวลา  
ประสิทธิภาพและนโยบาย 
 6  การเลือกเทคนิคการฝกอบรม  (select  Instruction   al   Strategies)    กลวิธีการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายการเลือกกจิกรรมการเรียนการสอนควร   ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม การเรียนการสอน 
 7  การเลือกอุปกรณการฝกอบรม  (obtain  Instructional  Resources)  อุปกรณการ
ฝกอบรมที่จําเปน  ควรสามารถมาไดงายในองคกร 
 8  ดําเนินการฝกอบรม  (conduct  Training)   ประกอบดวย     การเตรียมการกอนการจัด
ฝก อบรม  การจัดการในระหวางการฝกอบรม  การดําเนินการภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น 
 9  การประเมนิผลและการใหขอมูลยอนกลับ  (Evaluation  and  Feedback)  การ
ประเมินผลควรประกอบดวยเกณฑการประเมินที่หลากหลายในการฝกอบรม 

                                                        
35 สมานจิต  ภิรมยร่ืน,  “การพัฒนารูปแบบสถาบันสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย”  (วิทยานิพนธ  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาอุดมศึกษา  จฬุาลงกรณ  มหาวิทยาลัย , 
2546) ,  49-50. 
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 เคิรท  เลวิน  (Lewin. 1951 อางอิงจาก  ธนากร  ทองประยูร)  ไดเสนอหลักของการเรียนรู  
ที่จําเปนสําหรบัการฝกอบรม  จํานวน  12  ขอ36   ดังตอไปนี้ 
 1.  การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  จะตองสงผลตอผูเรียนทางดานความรู  เจตคติ  คานิยม  การ
รับรู  และรูปแบบของพฤติกรรม 
 2.  บุคคลควรจะตองมีความเชื่อมั่นในความรูที่คนพบดวยตนเอง  มากกวาความรูที่
นําเสนอโดยผูอ่ืน 
 3.  การเรียนรูจะไดผล  หากเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติมากกวาเปนผูรับความรู 
 4.  การเรียนรูในลักษณะองครวมทําใหเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนรูแบบแยกสวน 
 5.  การเปลี่ยนแปลงความคิด  เจตคติ  และรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลนั้น  จําเปน
จะตองอาศัยขอมูลและปจจัยอ่ืน ๆ  ประกอบ 
 6.  การสรางองคความรูจําเปนตองอาศัยประสบการณ    ที่หลากหลายมากกวา
ประสบการณเพียงครั้งเดียว 
 7.  พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทานั้น  ถาหากความคิดและเจตคติ
เกี่ยว  กับสิ่งนั้นยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.  การรับรูของบุคคลและสิ่งแวดลอมทางสังคม     ควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงกอนที่
จะเปลี่ยนแปลงความคิด  เจตคติ  และพฤติกรรมของบุคคล 
 9.  การสงเสริม  สนับสนุน  การยอมรับ  และการเอาใจใสทางดานสิ่งแวดลอมทางสังคม
เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีอิสระที่จะเลือกรับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  เจตคติและ
ความคิด 
 10.  การเปลี่ยนแปลงของบุคคลทางดานพฤติกรรม  เจตคติ  และความคิดจะเปนไปอยาง
ถาวร  หากไดรับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม  บุคคลรอบขางและสังคม 
 11.  การเปลี่ยนแปลงความคิด  เจตคติ  และพฤติกรรมของบุคคลจะทําไดงาย  เมื่อบุคคล
นั้นยอมรับการเปนสมาชิกในกลุม  การอภิปราย  และการแสดงความคิดเห็นดวยการโตแยงหรือ
เห็นดวยที่ เกิดขึ้นในกลุมจะชวยทําใหเกิดพันธะ    ความผูกพัน     การกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในบุคคลและภายในกลุม 

                                                        
36 ธนากร  ทองประยูร,  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ืองการสอนแบบบูรณาการ

ทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสาร  สําหรับครูผูสอน  ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาศาสนากรุงเทพมหานคร”  (ปริญญา  นิพนธ  ปริญญาศิลปะ
ศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวโิรฒ , 2551) , 49-50. 
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 12.  บุคคลจะยอมรับระบบความคิด    เจตคติ    และรูปแบบพฤติกรรมใหม   ก็ตอเมื่อ
บุคคลยอมรับการเปนสมาชิกใหมของกลุม   ซ่ึงกลุมใหมนี้จะสรางการยอมรับ   การให
ความหมายและใหความคาดหวังกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและใหความชวยเหลือในการเรียนรู   
บุคคลจะเปนสวนหนึ่งของสังคมไดตองผานการยอมรับโดยบรรทัดฐานทางสังคมของกลุมที่
ตนเองสังกัด 
              William R. Tracy  นักวิชาการทางดานการพัฒนาบุคคลได ใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ที่สามารถ นํามาใช ในการจัดลําดับความสําคัญ ของภารกิจที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมไว37 
ดังนี้ 
               1. หลักความจําเปนมูลฐาน  เปนการพิจารณาวาภารกิจที่คาดวา   จะจัดอบรมนั้นเปน
ความจําเปนขั้นพื้นฐาน ที่ผูปฏิบัติงาน  จะตองมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  หรือทัศนคติที่
เหมาะสม  จนสามารถปฏิบัติไดเสียกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ในหนาที่ของงาน ในตําแหนง
นั้น ๆ  ได  เชน   ผูปฏิบัติ หนาที่หัวหนางานทุกคน  จะตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานเบื้องตน ไมวาจะเปนหัวหนางานใดก็ตาม   ดังนั้น   หากภารกิจใดเปนความจําเปนขั้น
มูลฐานมาก  ก็ควรจะมีความสําคัญสูง  ที่จะตองนํามาเปน  หัวขอวิชาในการฝกอบรม 
               2. หลักความยากงายในการเรียนรู  เปนการพิจารณาวาภารกิจนั้น  ๆ   บุคลากรสามารถที่
จะเรียนรูดวยตนเองไดยาก   หรืองายเพียงใด    หากเปนภารกิจที่ยากในการที่บุคลากรจะสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (ที่เรียกวา On The Job Training) ไดก็สมควร
จะตองจัดการฝกอบรมอยางเปนทางการได และจัดวาภารกิจนั้น ๆ มีระดับความสําคัญสูง 
               3. หลักความสําคัญ เปนการพิจารณาวาภารกิจนั้น ๆ มีความสําคัญตอความสําเร็จและ
ความสมบูรณของงานที่ปฏิบัติ มากนอยเพียงใด   ซ่ึงถึงแมภารกิจดังกลาวจะไมจําเปนตองปฏิบัติบอย 
ๆ  ก็ตาม แตถาหากไมสามารถปฏิบัติได ก็จะทําใหงานเสียหาย บกพรองอยางมาก ดังนี้จะถือวา
เปนภารกิจที่มีความสําคัญมาก 
               4. หลักความถี่ในการปฏิบัติ   เปนการพิจารณาวาหากภารกิจใด   ซ่ึงเปนความจําเปนใน
การฝกอบรม มีความถี่ในการปฏิบัติ คือ  ตองปฏิบัติบอยๆ ก็เหมาะสมในอันที่จะจัดการฝกอบรม
ขึ้น  แตในทางตรงกันขาม  หากภารกิจใดมีความถี่ในการปฏิบัตินอย   ก็ยอมมีความจําเปนหรือ
ความเรงดวนในการจัดการฝกอบรมนอยเชนกัน 
               5. หลักความสัมพันธระหวางคาใชจายกับผลประโยชนหรือความคุมคา    เปนการ
พิจารณาเปรียบเทียบระหวาง การใชทรัพยากรตาง ๆ  ในการจัดฝกอบรม ไดแก เวลา เงิน วัสดุอุปกรณ 

                                                        
37 William  R.  Tracy , Designing  and  Development  System  (American  Management  

Association, Inc, 1971) , 86-95. 
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สถานที่ และบุคลากร ตลอดจนคาเสียโอกาสที่ผูเขาอบรมควรจะไดปฏิบัติงานตาง ๆ กับ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดฝกอบรมเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขาอบรมใน
การปฏิบัติภารกิจที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมแลววามีความคุมคามากนอยเพียงใด   หากมี
ความคุมคาในอันที่จะฝกอบรม เร่ืองของภารกิจนั้น  ๆมาก ก็จัดภารกิจนั้นใหมีระดับความสําคัญในอัน
ที่จะจัดการฝกอบรมสูง 
               6. หลักศักยภาพในการที่จะสําเร็จตามวัตถุประสงค   เปนการพิจารณาถึงพื้นฐาน   
ความรู ความสามารถ ประสบการณ  ความพรอม และแรงจูงใจ  ของผูที่จะเขารับการอบรม
เกี่ยวกับภารกิจนั้น ๆ วา มีโอกาสที่จะสนับสนุนใหบรรลุ   วัตถุประสงคของการ ฝกอบรมไดมาก
นอยเพียงใด   ทั้งนี้ เพราะความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการฝกอบรมใดก็ตาม  ยอมจะตองมี
สวนสัมพันธกับ ศักยภาพดั้งเดิมของผูเขาอบรมอยางแนนอน 
               7. หลักคุณภาพ เปนการพิจารณาวาการฝกอบรมในภารกิจนั้น ๆ จะชวยใหบุคลากรสวน
ใหญโดยเฉลี่ยมีการ ปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น มากกวาจะชวยใหคนที่ปฏิบัติงานต่ํากวา
มาตรฐานบางคนปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น หลักขอนี้ใหความสําคัญ กับการฝกอบรมเกี่ยวกับภารกิจ
ซ่ึงจะชวยใหคนสวนใหญปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น มากกวาจะมุงฝกอบรมบุคลากรเพียงบางคน ซ่ึงจะ
ทําใหเสียเวลาและคาใชจายโดยไมคุมคา 
               8. หลักความบกพรองของภารกิจ เปนการพิจารณาถึงความบกพรองของภารกิจซ่ึงเปน
ความ จําเปนในการฝกอบรม วามีมากนอยเพียงใด หากภารกิจนั้นๆ มีการปฏิบัติบกพรองบอยๆ 
ยอมมีความจําเปนเรงดวนที่จะทําการฝกอบรมมากกวา ภารกิจที่มีการปฏิบัติบกพรองนอย 
               9. หลักการเกี่ยวกับชวงเวลาคงอยูของพฤติกรรมที่เรียนรู    เปนการพิจารณาวาหลังจาก
การฝกอบรมแลว  ผูผานการฝกอบรม จะสามารถรักษาการเรียนรู  หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
จากการฝกอบรมคงอยูไปเปนระยะเวลานานสักเทาใด หากการฝกอบรม ในเรื่องของภารกิจใด
สามารถทําใหผูผานการฝกอบรมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูไดเปนระยะเวลายาวนาน ยอมมีคุณคา
กวาการ ฝกอบรมที่ทําใหผูผานการอบรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยูไดเพียงชวงระยะเวลาสั้น 
               10. หลักความจําเปนในการฝกอบรมเพิ่มเติม   เปนการพิจารณาวาภารกิจใดบางที่เมื่อได
ทําการฝกอบรมไปแลว  ก็ยังมีความจําเปนจะตองจัดฝกอบรมเพิ่มเติมใหอีก  จึงจะทําใหกลุมบุคลากร
เปาหมายสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหรือหนาที่นั้น ๆ  ไดอยางสมบูรณ ทั้งนี้  เพราะโดยปกติ
ภารกิจใด   ที่ไดจัดการฝกอบรมไปแลว   และผูผานการฝกอบรมสามารถกลับไปปฏิบัติงานได
ทันที โดยไมจําเปนตองฝกอบรมในเรื่องนั้นๆ อีกยอมมีคุณคากวาการฝกอบรมในภารกิจที่จะตอง
มีการฝกอบรมเพิ่มเติมอีก เพราะจะ ทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรการฝกอบรมของกริช  อัมโภชน 
 กริช   อัมโภชน   แนะนําเกี่ยวกับ  การจะสรางหลักสูตรฝกอบรมอยางถูกตองตามหลักการ 
ฝกอบรม สําหรับการพัฒนากลุมบุคลากรในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งซึ่งเปนกลุมเปาหมาย  หรือ
สําหรับบุคลากรซึ่งจะตองปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเหมือน ๆ กัน ถึงแมวาบุคลากรนั้น จะตองอยูในตาง  ๆ
หนวยงานกันก็ตาม ควรจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้38  
 ขั้นท่ี 1 ทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม   ในการสรางหลักสูตรฝกอบรม  แมวาไดมี
การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมาแลวก็ตาม กอนจะสรางหลักสูตรฝกอบรม  จําเปน 
ตองมีการทบทวนปญหาที่ไดกําหนดไววาเปนความจําเปนในการฝกอบรมนั้นวา  มีปญหา
อะไรบาง  และ เกี่ยวของกับบุคลากร  ในตําแหนงงานใด ระดับใดบางมีจํานวนเทาใด  เหมาะสม
สําหรับการสงไปเขารับการฝกอบรมภายนอก  หรือมีจํานวนมาก เพียงพอ ที่จะจัดการฝกอบรมใน
องคการหรือหนวยงาน ใหโดยเฉพาะ (ดังที่เรียกกันวา In - house training) เมื่อคิดวามีบุคลากรที่
เกี่ยวของ   จําเปนตองเขารับการฝกอบรม    ซ่ึงเห็นวาควรจะจัดขึ้นในจํานวนที่เหมาะสมแลว จึง
เตรียมการในขั้นตอนตอไป 
 ขั้นท่ี 2 ระบุ “ภารกิจ” ท่ีเปนปญหาหรือตองการพัฒนา  หากตองการสรางหลักสูตร
ฝกอบรม ใหสอดคลองตรงกัน   กับความจําเปนในการฝกอบรมของบุคลากรซึ่งดํารงตําแหนงหนึ่ง 
ตําแหนงใด ผูสรางหลักสูตรจําเปนจะตองเขาใจ ถึงความแตกตางในความหมายของคาํวา งาน หนาที ่
และ ภารกิจ เสียกอน 
               “งาน” (Job) หมายถึง หนวยการปฏิบัติงานที่บุคลากรในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดคือ
ครอบอยูในสายการปฏิบัติงาน  เปนส่ิงกําหนดไวอยางเปนทางการและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในองคการ งานแตละตําแหนง จะประกอบไปดวย"หนาที่" ตั้งแต 1 หนาที่ขึ้นไป 
               “หนาที่”  (Duty) หมายถึง ส่ิงที่ผูครอบครองงานจะตองรับผิดชอบปฏิบัติ  โดยมี
วัตถุประสงค 
เพื่อใหเกิดผลงานซึ่งตรงกับ  ตําแหนงงานของตน  ทั้งนี้    ในหนาที่แตละหนาที่จะประกอบไป
ดวย “ภารกิจ” หลาย ๆ ภารกิจดวยกัน 
 สวน “ภารกิจ”  (Task) หมายถึง หนวยการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดผลงาน      
และเปนสวนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยตรงกับใชวิธีการ เทคนิค หรือระเบียบตาง ๆ   ดังนั้น 

                                                        
38 กริช  อัมโภชน,  การสรางหลักสูตรและโครงการฝกอบรม, เอกสารประกอบการบรรยาย 

ในการฝกอบรมหลักสูตร[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ16 เมษายน 2553.เขาถึงไดจาก 
http://www.tu.ac.th/org/ofrecto/person/train/ handkook/cognsc.Htmt.  
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การปฏิบัติตามภารกิจนั้นจึงจะตองใชความรู ความชํานาญ และความสามารถดวย โดยการ
ปฏิบัติงาน 
 ขั้นท่ี 3 การจัดระดับความสําคัญของภารกิจท่ีเปนปญหา ภารกิจตาง  ๆ  ที่เปนปญหาซึ่ง
เปนความจําเปนในการฝกอบรมแลวนั้น  เนื่องจากมักจะมีหลายภารกิจ ที่ควรจัดฝกอบรมเพื่อ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูเขาอบรมดังนั้น  ถาเราทราบถึงระดับความสําคัญของแตละภารกิจ
ดังกลาวเสียกอน ที่จะกําหนดหัวขอวิชาที่ควรจัดฝกอบรม ก็จะทําใหเรามีเครื่องชวยในการตัดสินใจ 
กําหนดหัวขอวิชา ในหลักสูตร ฝกอบรมไดอยางเหมาะสม   
 ขั้นท่ี 4  การกําหนดหัวขอวิชา  หัวขอวิชา หมายถึง เนื้อหาสาระของเรื่องที่ตองการจะให
ผูเขารับการอบรมเกดิความรู ความเขาใจ ทัศนคต ิและความสามารถ การกําหนดหัวขอวิชา  จึง
หมายถึง การระบุวา ภารกิจหรือหนาที่ที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมนั้น  ควรจะนําวิชา
อะไรบาง มาชวยแกไขปญหา  หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ขั้นท่ี 5  การกาํหนดแนวอบรม ในการกําหนดแนวการอบรม เราควรดาํเนินการขัน้ตอนดังนี ้
                  1  พิจารณาภารกจิหนาที่ซ่ึงเปนความจําเปนในการฝกอบรม 
                  2  พิจารณาระดับความสําคัญ 
                  3  พิจารณาชื่อของหัวขอวิชา 
                  4  พิจารณาวัตถุประสงคของหัวขอวิชา 
                  5  กําหนดแนวการอบรม 
 ขั้นท่ี  6   การกําหนดเทคนคิการฝกอบรม  เทคนิคการฝกอบรม หมายถึง “วิธีการที่จะทํา
ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคต ิและความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ” 
 
ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม 
      โดยทั่วไปแลว อาจแบงเทคนคิการฝกอบรมออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ  คือ 
                   1. เทคนิคการฝกอบรม  ประเภทที่เนนวิทยากรเปนศูนยกลางของการเรียนรู  (Leader-
centered  techniques)  ซ่ึงเกิดจากแนวคิดวาวิทยากรเปนผูมีความรู  ความสามารถในเรื่องที่อบรม
มากกวาผูอ่ืน ไดแก การบรรยาย  (Lecture)  การอภิปรายเปนคณะ (Panel  Discussion)  และการบรรยาย 
เปนชุด (Symposium) เปนตน 
                   2. เทคนิคการฝกอบรม ประเภทที่เนนกลุมของผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู (Group-centered techniques) เทคนิคเหลานี้จะมาจากแนวคิดวาผูเขารับการฝกอบรม
ตางก็มีความรู ความสามารถ และจะตองชวยใหผูเขารับ การฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดเห็นระหวางกันเอง  หรือเรียนรูจากประสบการณของตนเอง  มากกวาที่จะไดมาจาก 
วิทยากรเทานั้น ไดแก การสัมมนากลุม (Group  Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) 
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กิจกรรม Walk - Rally การระดมสมอง (Brainstorming) การฝกปฏิบัติงานในเวลาจํากัด (In Basket  
Training)  เกมการบริหาร (Management  Games)  การแสดงบทบาทสมมติ (Role - playing) 
กรณีศึกษา (Case  Study) การสาธิต(Demonstration) การอภิปรายกลุม(Buzz Group) Sensitivity 
Training ฯลฯ 
                   3. เทคนิคการฝกอบรม ประเภทที่เนนการเรียนรูเปนรายบุคคล อาจโดยการใชส่ือตาง 
ๆ เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูเขาอบรม เกิดการเรียนรูขึ้น เทคนิคการฝกอบรมแบบนี้ไมไดใชกับการ
ฝกอบรมในชั้นเรียน (Classroom Training) เหมือนกับเทคนิคฝกอบรม 2 ประเภทแรก  หาก
จุดเนน ที่สําคัญของเทคนิคการฝกอบรมแบบนี้ คือ การที่ผูเขาอบรมสามารถเรียนรูไดดวยจังหวะเวลา 
(Speed) ของตนเอง ไดแก การสอนแนะ (Coaching) การใชแบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed  
Instruction) และการศึกษาทางไปรษณีย (Correspondence  Study) ซ่ึงเปนการฝกอบรมทางไกล 
(Long Distance Training) แบบหนึ่ง เปนตน 
                   4. เทคนิคการฝกอบรมประเภทที่เนนการใชโสตทัศนูปกรณเปนศูนยกลางการเรียนรู 
ไดแก การนําเสนอโดย ใชสไลด หรือเทป(Slide/Tape Presentation) โทรทัศนการสอน  (Instructional 
television) การใชคอมพิวเตอร ชวยสอน (Computer-Aided Instruction) เปนตน 
 
หลักการเลือกใชเทคนิคในการฝกอบรม 
        หลักการเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมไวพอสรุปไดดังนี ้
                   1.  ถาผูเขาอบรมมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมาบางแลว  ควรจะใช
เทคนิค  แบบกลุม ผูเขาอบรม เปนศูนยกลาง  แตถาหากผูเขาอบรมยังไมมีความรู หรือ
ประสบการณในเรื่องที่อบรมมากอนเลยควรจะใชเทคนิคแบบวิทยากร เปนจุดศูนยกลาง   
                2. วัตถุประสงคของหัวขอวิชาตองการใหผูเขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ควรจะใช
เทคนิคฝกอบรม แบบ วิทยากรเปนศูนยกลาง แตหากวัตถุประสงคตองการใหผูเขาอบรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะ ควรจะใชเทคนิคฝกอบรมแบบกลุมผูเขาอบรม
เปนศูนยกลาง (ทั้งนี้ เพราะเทคนิคฝกอบรมแบบยึดกลุม ผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง จะเอื้ออํานวย
ใหผูเขาอบรมไดเรียนรูจากประสบการณของตนเอง ผลงานวิจัยช้ีชัดวา กากรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
มัก จะเกิดจากการ เรียนรูดวยประสบการณของตนเองมากกวาเพียงคําบอกเลาเทานั้น การสราง
ทักษะก็เชนเดียวกัน จะเกิดขึ้นไดจากการ ทดลอง ปฏิบัติดวยตนเอง ไมใชเพียงจากการฟงหรือ
มองเห็นแตเพียงอยางเดียว) 
                   3. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีนอย ควรจะใชเทคนิคฝกอบรมแบบมีวิทยากรเปน
ศูนยกลาง หากมีระยะเวลามาก ควรจะใชเทคนิคแบบกลุมเปนศูนยกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 65 

                   4. สถานที่ในการฝกอบรมมีจํากัด จนไมอาจจะจัดใหเปนอยางอื่นได นอกจากแบบ
หองเรียน ควรใชเทคนิคฝกอบรม แบบวิทยากรเปนศูนยกลาง แตถาหากสามารถจัดแบงเปนกลุม
ได หรือจัดใหทุกคนมองเห็นหนากันได ยอมจะเปนการ สะดวกที่จะใช เทคนิคฝกอบรมแบบกลุม
เปนศูนยกลาง 
 ขั้นท่ี  8  การกําหนดระยะเวลาของหัวขอวิชาและหลักสูตร  ความหมายของระยะเวลา
อบรม  หมายถึง  ชวงเวลาที่กําหนดไว  วาจะสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู  ความ
เขาใจ   ทัศนคติ   และทักษะ จนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหัวขอวิชาหรือหลักสูตร
ฝกอบรม 
 ขั้นท่ี  9  การเรียงลําดบัหัวขอวิชา  ความหมายของการเรียงลําดบัหัวขอวิชา  หมายถึง การ
กําหนดวา หัวขอวิชาใดควรจะทําการฝกอบรมกอน และหัวขอวิชาใดควรจะทําการอบรมภายหลัง 
อันจะ ทําใหผูเขาอบรมเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการเรียงลําดับหัวขอวชิา 
                   1.  หัวขอวิชาที่มีวัตถุประสงคในการใหความรู ความเขาใจ และมีเนื้อหาเปนพื้นฐาน
ตอการสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวขอวิชาอื่น ๆ จําเปนตองอยูในลําดับตน 
ๆ ของการอบรม 
                   2.  หัวขอวิชาใดที่มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรูไดงายกวา   ควรจะอยูในลําดับกอน
หัวขอวิชาที่มีเนื้อหาวิชาทีเ่ขาใจยากกวา สลับซับซอนกวา หรือมีรายละเอียดมากกวา 
                  3.  หวัขอวชิาและประเดน็ที่เปนภาคปฏิบัติ   ควรจดัใหอยูในระดับตอเนือ่งจาก
ภาคทฤษฎ ี
                   4.  หัวขอวิชาที่มีกิจกรรมซ้ํากันหลายชั่วโมง เชน ใชเทคนิคการบรรยาย หรือการ
อภิปราย เพียงอยางเดียว หากสามารถ ทําได ควรจัดใหกระจายอยูในวัน หรือเวลาตาง ๆ  กัน  การ
เรียงลําดับหัวขอวิชา ควรพิจารณาจัดตามวัตถุประสงคของหัวขอวิชา  ความยากงายของหัวขอวิชา
และหลักการ เรียนรูของผูใหญ นั่นเอง 

นอกจากนั้นณัฏฐพันธ  เขจรนันทน   ไดสรุปกระบวนการฝกอบรมบุคลากรไว  8  
ขั้นตอน39ดังนี ้

                                                        

39 ณัฏฐพันธ  เขจรนันท, การจัดการทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ :  หางหุนสวนจํากัดเมด็
ทรายพริ้นติ้ง, 2549), 28-36. 
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 1.  การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (needs  analysis) ในการวิเคราะหความ
ตองการในการฝกอบรม  ผูที่จะจัดทําโครงการฝกอบรมจะตองทําการศึกษาและวิเคราะหถึงความ
ตองการในการฝกอบรมของกลุมเปาหมาย  โดยความตองการนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากขอบกพรอง
หรือปญหา ในการปฏิบัติงานเชน  ผลผลิตตกต่ํา  งานลาชา  ผลิตภัณฑชํารุด  ขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรตกต่ํา  เปนตน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเปนกุญแจหรือเครื่องบงชี้ความจําเปนในการ
ฝกอบรม 
 2.  การตรวจสอบความตองการ  (examine   each   needs)  ในการตรวจสอบความ
ตองการ  ผูจัดทําโครงการฝกอบรมจะตองพิจารณาเปรียบเทียบถึงความตองการหรือลําดับความ
จําเปนในแตละกิจกรรมที่ตองการจัดการฝกอบรม   โดยที่จะตองคํานึงถึงปจจัยรอบขางที่เกี่ยวของ  
นอกจากนี้แลว  ผูจัดโครงการสมควรที่จะตองพิจารณาความเปนไปได  ที่การอบรมจะสามารถ
นํามาใชปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นได   เนื่องจากการฝกอบรมไมสามารถจะถกู
นํามาประยุกตใช ในทุกกิจกรรมที่ประสบปญหาหรือความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอไปได  
ดังนั้น  ผูจัดทําโครงการ ตองมีการศึกษาวิเคราะหและพิจารณาใหถองแท   เพราะการจัดการ
ฝกอบรมที่ไมมีความจําเปนหรือเหมาะสม  ยอมจะเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ  กําลังคน  เวลา  
และอุปกรณ  อยางไมจําเปน 
 3. การออกแบบโครงการฝกอบรม  (design  training  program) ในการออกแบบโครงการ
ฝกอบรม  ผูจัดโครงการฝกอบรมจะเริ่มทําการออกแบบและวางแผนสําหรับการฝกอบรมที่จะจัดขึ้น
จากขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ผานมา  โดยผูมีหนาที่วางแผนจะตองคํานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการฝกอบรมที่จะจัด  หัวขอของการฝกอบรม   จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  สถานที่  
ผูบรรยายหรือวิทยากร  อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  งบประมาณ  เปนตน   เพื่อท่ีโครงการฝกอบรมที่
ออกมาจะไดมีความพรอมสมบูรณและเหมาะสมกับความตองการ  ตลอดจนปองกันอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 4.  การนําเสนอโครงการตอผูบริหาร  (propose  program  to  upper  management)  ใน
การนําเสนอโครงการ  เมื่อผูจัดโครงการฝกอบรมไดทําการสํารวจความจําเปนและการวาง
แผนการฝกอบรมแลว เขามีหนาที่ตองเสนอโครงการ  เพื่อรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง  
โดยที่ขั้นตอนนี้ผูจัดโครงการจะตองเตรียมตัวโดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนโครงการ  เพื่อที่จะตอบขอ
ซักถามตาง ๆ  จากผูบริหาร โดยหลังการพิจารณาอาจจะตองมีการปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม   
เพื่อการใหการฝกอบรมสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสามารถประสานงานกันกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 5.  การจัดวางระเบียบในการดําเนินการ  (issue  regulations  on  training)  ในการจัดวาง
ระเบียบการดําเนินการ  เมื่อฝายบริหารใหความเห็นชอบตอโครงการ   ผูจัดโครงการฝกอบรม
จะตองจัดวางระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการใหเหมาะสมถูกตอง  เชน   การฝกอบรม
ควรมีลักษณะอยางไร  มีระเบียบขอบังคับในการนําความรู  ความสามารถ และทักษะที่ไดรับไป
ใชในการเลื่อนขั้น เงินเดือน  เล่ือนตําแหนง  หรือปรับคุณวุฒิที่สอดคลองกับระเบียบขององคการ
อยางไร 
 6.  การฝกอบรม  (training) ในการฝกอบรมจะดําเนินการหลังจากการวางแผนอยาง
ละเอียด รอบคอบแลว   ผูจัดโครงการจะเริ่มทําการเปดโครงการฝกอบรม  โดยจะเปดรับสมัครผูที่
สนใจหรือคัดเลือกกลุมเปาหมายตามความเหมาะสมเพื่อเขารับการฝกอบรม  ติดตอวิทยากรที่มี
ความรู  ความ สามารถ  และประสบการณที่เหมาะสมกับระดับของการฝกอบรม  จัดการสถานที่
และรายละเอียดการดําเนินงานใหเรียบรอยและเริ่มดําเนินการฝกอบรม ในขั้นตอนนี้ทางคณะผูจัด
จะตองมีการตื่นตัว  ตอการเปลี่ยนแปลง  หรือสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอยูเสมอ  ไมวา
จะเปนการปรับเปล่ียนเวลา  สถานที่ และวิทยากรใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ  
เพื่อใหการฝกอบรมดําเนินไปสู  เปาหมายอยางราบรื่นที่สุด 
 7.  การประเมินผล (evaluation)  ในการประเมินขั้นตอนนี้  ผูจัดการฝกอบรมจะทําการ
เก็บขอมูลการประเมินผล  เพื่อตรวจสอบดูวาการฝกอบรมที่จัดขึ้นบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  
มีอุปสรรคหรือปญหาใดเกิดขึ้นระหวางดําเนินการ  เพื่อที่จะไดทําการปรับปรุงและแกไขให
ดําเนินงาน เปนไปอยางราบรื่น  ไมมีอุปสรรค  ตรงตามวัตถุประสงคในครั้งตอไป  ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนตอท้ังในองคการและผูเขารับการอบรมในระยะยาว 
 8.  การติดตามผล (follow  up)  การติดตามผลเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากขั้นตอน
หนึ่งของการฝกอบรม   เนื่องจากผูจัดโครงการฝกอบรมจะตองติดตามผลของการฝกอบรมวา  
ประสบผล สําเร็จหรือไมเพียงใด   ผูเขารับการฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจากอดีต
อยางไรบาง  โดยอาจจะใชวิธีการตาง ๆ  ในการประเมิน  เชน ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ให
ผูบังคับบัญชากรอกแบบ สอบถาม (questionnaire)  หรือการสัมภาษณ  เพื่อท่ีจะนําผลลัพธมาใช
ประกอบการพัฒนาโครงการ ฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมตอไป   โดยการประเมินผลอาจ
ทําไดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว   ตามความเหมาะสมของแตละโครงการและปจจัย
แวดลอมอื่น  โดยที่ความสัมพันธของแตละขั้นตอนในการจัดการฝกอบรมสามารถแสดงไดดังคือ 
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แผนภูมิที่  4  กระบวนการฝกอบรม 
 
 
 
 
      
      
     
      
ที่มา  :  ณัฎฐพนัธ  เขจรนันทน ,  การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ :  หางหุนสวนจํากัดเมด็
ทรายพริ้นติ้ง, 2549),140. 
 
 จากกระบวนการฝกอบรมไดมีนึกฝกอบรมและงานวิจัยไดเสนอ แนวคิด  การจัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหประสบความสําเร็จ  เชน  งานวิจัยของยงยุทธ  เกษสาคร พบวาในหนวยการฝกอบรม  
มีกิจกรรมที่หลายหลาย  เกมส  การระดมสมอง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ40  แนวคิดของนิวแมนและนิวแมน (Newman & Newman 1983,   
540 - 541 อางอิงจาก  องอาจ  พงษพิสุทธิ์บุปผา) 41  และงานวิจัยของ  จรัต  ไทยอุทิศ42  และ
แนวคิดของเฮนสัน (Henson) 43  ที่พบวาการใชกิจกรรมที่หลากหลายและการมีสวนรวมของผูเขา
รับการฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่สูงขึ้นและทําใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุ

                                                        
40 ยงยุทธ  เกษสาคร,เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม (กรุงเทพฯ : เอส แอนด  จี 

กราฟฟค. 2544) , 4. 
41 องอาจ  พงษพิสุทธบุปผา, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางพฤติกรรมผูนําทาง

การเกษตรสําหรับนักเรยีนในโครงการอาชีวศึกษา  เพื่อการพัฒนาชนบท”(ปริญญานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและพฒันาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ
, 2541) , 101. 

42[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ 6 ม.ค. 2553.เขาถึงไดจาก
http://www.kiforerer.web.officetive.com/construtivism.aspx.   

43 Hensan, Kenneth  T,  “Curriculum  Development  for  Educational  Reform, Addison  
Wesley  Education  Pubish  Ine,”1995, 235. 
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วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว  นอกจากนั้น  พิชเชอร  สโกนเฟลด และซอร (Fisher,  Sehoen  
foldt & Show)  ไดใหแนวคิดวาปจจัยที่จะทําใหการฝกอบรมสําเร็จตองพิจารณาความจําเปนและ
จัดเตรียมการฝกอบรมใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  สงเสริม
ใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับวิทยากร44 
 3  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม (Effectiveness)   
  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการประเมนิผลหลักสูตร
ฝกอบรมมาสรางเปนแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดังนี ้
  3.1  โดนัลด   แอล   เคิรกแพทริค45   (Donald  L. Kirkpatrick)  แหงมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา  อดีตประธาน The American  Society  for  Training  and   
Development  (อางจากธเรศ  ขําเกิด)  ไดเสนอรูปแบบการประเมินการฝกอบรมไว  4  ลําดับขั้น  
ดังนี้ 
  1.  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction  Evaluation) การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค  
เพื่อใหรูวาผูที่เขามารับการฝกอบรมมีความรูสึกอยางไรจากการฝกอบรม พอใจหรือไมตอส่ิงที่
ไดรับจากการฝกอบรม  เชน หลักสูตร  เนื้อหาสาระ  วิทยากร   เอกสาร  สถานที่  โสตทัศนูปกรณ 
ระยะเวลา  ฯลฯ  และพอใจมากนอยเพียงใด  ซ่ึงการอบรมโดยทั่วไปมักทํากันมากในขั้นตอนนี้  
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้นตองการไดรับขอมูลท่ีเปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีความหมาย  และความเปนจริง  ขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการ
ฝกอบรม เปนอันดับแรก  เคิรกแพทริค  ( Kirkpatrick)  กลาววา    มีอยูบอยคร้ังที่ผูบริหาร
ตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรมเสีย   หรือไมตองตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไป  
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปนพื้นฐานวิธีการที่จะชวยใหไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรม  
ไดแก 
   1.1  การกําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร  เชน  
ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตรวิธีการฝกอบรมวิทยาการสถานที่ฝกอบรมระยะเวลาที่ใช
ในการฝกอบรม  บรรยากาศการฝกอบรม  ฯลฯ 

                                                        
44 Feisher, Cynthia  D , Schoen  feldt,  lyle F and  James  B ,Show,  Human  Resourec  

management (Boston  Houghton  Miffin,1996 ),356 - 359. 
             45 ธเรศ  ขําเกิด,  การประเมินการฝกอบรม  [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ 10 ก.พ. 2553. 
http://www.Inspcct6.moc.go.th/ad/sai/krik pa/nick.th/m. 
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   1.2  การออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูล 
   1.3  ขอคําถามที่ใชควรเปนชนิดที่เมื่อใดรับขอมูล    หรือไดรับคําตอบแลว
สามารถนํามาแปลงเปนตัวเลข  แจกแจงความถี่และวิเคราะหในเชิงปริมาณได 
   1.4  กระตุนใหผูไดรับการฝกอบรมไดเขียนแสดงความคิดเห็น   ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในขอคําถามตาง ๆ   
   1.5  ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองในแบบสอบถาม    เพื่อใหผู
เขารับการอบรมแสดงในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้  ผูประเมินตอง
แนใจวาไดใหเวลาอยางเพียงพอที่ผูเขารับการฝกอบรมจะใหคําตอบครบทุกขอ  ควรอธิบาย
กอนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะออกจากหองฝกอบรมเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม  พึงหลีกเลี่ยงการ
ปลอยใหผูเขารับการฝกอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไป  และสงคืนกลับมาในภายหลัง 
  2.  การประเมินการเรียนรู  (Learning  Evaluation)  การประเมินผลในขั้นนี้มี  
วัตถุประสงคที่จะใหรูวา  ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู    เกิดความเขาใจ    และทักษะ
อะไรบางและมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประเมินของผูเขารับการอบรมใน
โอกาสตอไป  เคิรกแพทริค  (Kirkpatrick)  ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรียนรูไว
ดังนี้ 
   2.1  ตองวัดความรูทักษะ  และเจตคติ  ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลัง
การฝกอบรม 
   2.2  วิเคราะหทัง้คะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและ
หลัง การฝกอบรม 
   2.3  ถาเปนไปได    ควรใชกลุ มควบคุมซึ ่ง เปนกลุมของผู ที ่ไมไดร ับการ
ฝกอบรมแลวเปรียบเทียบคะแนน  ความรูทักษะ   เจตคติ   ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  ซ่ึง
เปนกลุมของผูเขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
  3.  การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม  (Behavior   Evaluation)   
การ ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาผู เขารับการฝกอบรม   ไดมีการ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรมในการทํางานในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม   การประเมินผลในขั้นนี้
นับวายากและใชเวลามากกวา  การประเมินผลในสองขั้นแรก  เพราะจะตองติดตามประเมินผลใน
สถานที่ทํางานจริง ๆ  ของผูเขารับการฝกอบรม  ดังนี้ 
   3.1  ควรวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม 
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   3.2  ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับ    การประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้น
ควรจะใหหางกันพอสมควรเพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริง ๆ  
ทางที่ดีควรจะประเมินหลาย ๆ  คร้ัง  เปนระยะ ๆ  ไป  เชน  ประเมินทุก  3  เดือน  เปนตน 
   3.3  ควรจะไดเก็บขอมูลจากหลาย  ๆ  แหง  เชน  จากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อน
รวมงาน  และจากกลุมผูที่ผานการอบรม 
  4.  การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร  (Results  Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้
มีวัตถุ ประสงคที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง  การเพิ่ม
ปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง  เปนตน  ซ่ึงนับวาเปนการประเมินผลที่ยาก
ที่สุด  เพราะในความเปนจริงนั้น    มีตัวแปรอื่น ๆ   อีกมากมายนอกเหนือจากการฝกอบรมที่มี
ผลกระทบตอหนวยงานในทางที่ดีจึงสรุปไดยากวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม โดยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
   4.1  ควรวัดสภาวการณ  หรือเงื่อนไขตาง ๆ  กอนการฝกอบรมไว  แลวนําไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณภายหลังการฝกอบรม  โดยใหขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได 
   4.2  พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น ๆ    ซ่ึงคาดวานาจะมีอิทธิพล  ตอการ
เปล่ียนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงานวิธีหนึ่งพอจะทําใหได  คือการใชกลุมควบคุม
หรือกลุมทดลองจะเห็นไดวา  รูปแบบการประเมินการฝกอบรมของเคิรกแพทริค ( Kirkpatrick) 
ไมไดมุงประเมินเฉพาะความพึงพอใจและความรูความเขาใจระหวางการฝกอบรมเทานั้น  แตจะมี
การติดตามประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปและที่เปล่ียนไปและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงหลังการ
ฝกอบรมเปนระยะ ๆ  ดวย  จึงนับไดวาเปนรูปแบบการประเมินที่เปนระบบครบกระบวนการที่
นาสนใจนําไปใชอยางยิ่งรูปแบบหนึ่ง   
  3.2  รูปแบบการประเมิน การฝกอบรมแบบ   CIPP  โมเดลการประเมินแบบซิป หรือ  
“CIPP  Model” ของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam) แนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  เนนการ
แบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด  
กลาวคือฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหาและนําเสนอ สารสนเทศใหกับฝายบริหาร  สวนฝาย
บริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูล   และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ   เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี   ทั้งนี้เพื่อปองกันการมีอคติในการประเมิน 
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  สตัฟเฟลบมี  (Stufflebeam) 46  ไดกาํหนดประเดน็การประเมนิออกเปน 4  ประเภท  ตาม
อักษร ภาษาอังกฤษตัวแรกของ  “CIPP  Model”  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
  1.  การประเมินสภาวะแวดลอม  (Context  Evaluation : C)  เปนการประเมนิกอนการ
ดําเนินการโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล   ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ  
ประเด็นปญหาและ ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ  เชน โครงการอาหารเสริมแกเดก็วยั
กอนเรียน  เราจะตองวัดสวนสูง  และชั่งน้ําหนัก  ตลอดจน  ดู  หดิ  เหา  กลากเกลื้อน  ของเด็ก
ออน 
  2.  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation : I)   เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเปนไปไดของโครงการ   ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนิน
โครงการ  เชน  งบประมาณ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  เวลา  ฯลฯ  รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ
ดําเนินงาน 
  3.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation : P)  เปนการประเมินเพื่อหา
ขอบกพรอง ของการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา  แกไข  ปรับปรุง  ใหการ
ดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเปนการตรวจสอบกิจกรรม  เวลา ทรัพยากรทีใ่ชใน
โครงการ   ภาวะผูนําการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุก
ขั้นตอน   การประเมินกระบวนการนี้  จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง  
(Strengths)  และจุดดอย  (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษา
ไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 
    4.  การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation : P)  เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ  หรือมาตรฐานที่กําหนดไว  รวมทั้งการพิจารณา
ในประเด็น ของการยุบ  เลิก  ขยาย  หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  แตการประเมินผลแบบนี้มิไดให
ความสนใจตอเร่ืองผลกระทบ (Impact)  และผลลัพธ  (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
เทาที่ควร นอกจากนี้  สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลอง
กับประเด็นที่ประเมินดังนี้ 

                                                        
 46สมพิศ  สุขแสง,  CIPP :  รูปแบบการประเมินโครงการ  “เอกสารประกอบการบรรยาย  
เร่ือง  เทคนคิการวางแผนและประเมนิผล,”  แกเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดแพร  วันที ่ 25 พ.ย. 
2554 , 3-7. 
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  1.  การตัดสินใจเพื่อการวางแผน   (Planning   Decisions)   เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ   ให
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 
  2.  การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ  (Structuring   Decisions)  เปน
การตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน  และ
ขั้นตอนของการดําเนินการของโครงการ 
  3.  การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ  (Implementation   Decisions)  เปนการ
ตัดสินใจ  ที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ  เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไป
ตามแผน  และ ปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  4.  การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ  (Recycling   Decisions)   เปนการตัดสินใจเพื่อ
ใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output)  ที่เกิดขึ้น  เพื่อพิจารณาการยุติ/ลมเลิก  หรือขยาย
โครงการที่จะนําไป ใชในการในการ จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ  CIPP ทั้ง 4  
ประการและประเภทของการตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุปความสัมพันธระหวางประเภท
ของการประเมินกับการตัดสินใจ   
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แผนภูมิที่  5 ความสัมพันธของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ  CIPP  Model 
ที่มา  :  วรเดช  จันทรศร  และไพโรจน  ภทัรนรากุล, การประเมินผลระบบเปด  (กรุงเทพ  :  
สมาคมรัฐประสานศาสตร, 2541) ,  44. 
 
 
เกณฑและตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
 การประเมินผลโครงการหรือการฝกอบรมนั้นตองมีเกณฑและตัวช้ีวัด  (Indicator)  ระดับ
ความสํา เร็จของโครงการใหทราบ   ซ่ึงโดยทั่วไปแลวเกณฑที่ ใชในการประเมินผล47  
ประกอบดวย 
 1.  เกณฑประสิทธิภาพ  (Efficiency)  มีตัวช้ีวัด  เชน  สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย  
ผลิตภาพตอหนวยเวลา  ผลิตภาพตอกําลังคน   
 2.  เกณฑประสิทธิผล  (Effectiveness)  มีตัวช้ีวดัเชน  ระดับการบรรลุเปาหมาย  ระดบั
การบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน  ระดับการมสีวนรวม  ระดบัความเสี่ยง 

                                                        
47 วรเดช  จนัทรศร  และไพโรจน  ภัทรนรากลุ,  การประเมินผลระบบเปด  (กรุงเทพ  :  

สมาคมรัฐประสานศาสตร, 2541) ,  44. 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม(Context  
Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน(Planning  
Decisions) 

การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตวัปอน
(Input  Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring  Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation)   

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementation  Decisions) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling  Decisions) 
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 3.  เกณฑความพอเพียง (Adequacy)  มีตัวช้ีวัด  เชน  ระดับความพอเพยีงของทรัพยากร 
 4.  เกณฑความพึงพอใจ  (Satisfaction)  มีตัวชี้วดั  เชน  ระดับความพึงพอใจ 
 5.  เกณฑความเปนธรรม  (Equity)  มีตัวช้ีวัดคือ  การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส  ความ
เปนธรรมระหวางเพศ  ระหวางกลุมอาชีพ 
 6.  เกณฑความกาวหนา  (Progress)  มีตัวช้ีวัด  เชน  ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวม
กิจกรรมที่ทําแลวเสร็จ  ทรัพยากร  และเวลาที่ใชไป 
 7.  เกณฑความยั่งยืน  (Sustainability)  ตัวช้ีวัด  เชน  ความอยูรอดของโครงการดาน
เศรษฐกิจสมรถนะดานสถาบัน  ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ 
 8.  เกณฑความเสียหายของโครงการ  (Externalities)  มีตัวช้ีวัด  เชน  ผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม  เปนตน   
 สําหรับตัวช้ีวัด  (Indicators)  ความสําเร็จของโครงการนั้น   หมายถึงขอมูลที่แสดงหรือระบุ
ประเด็นที่ตองการจะวัดหรือประเมิน  หรือตัวแปรที่ตองการจะศึกษา  โดยจะมีการระบุลักษณะที่
คอนขางเปนรูปธรรม  ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ  และสวนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 
หลักการสรางตัวชี้วัดท่ีด ี
 ในการสรางตวัช้ีวดัที่ดี  จําเปนจะตองมหีลักการที่ใชเปนเปาหมายในการดําเนนิการดังนี ้
 1.  เลือกใช / สรางตัวช้ีวัดทีเ่ปนตัวแทนทีสํ่าคัญเทานั้น 
 2.  คําอธิบาย  หรือการกําหนดตัวช้ีวัดควรเปนวลีที่มีความชัดเจน 
 3.  ตัวช้ีวดัอาจจะกําหนดไดทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพก็ได 
 4.  ควรนําจุดประสงคของโครงการ  หรือประเด็นการประเมินมากําหนดตัวช้ีวัด 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวช้ีวัดควรรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิและทุตยิภูม ิ
 นอกจากนั้น  ภาวณิี  ศรีสุขวัฒนานนัท  และ  คณะได  ไดเสนอรูปแบบการประเมินการ
ฝกอบรม  โดยใช  CIPP  Model  ไดเสนอแผนภูมิ48ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                        
 48 ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท  และคณะ, การสังเคราะหผลประเมิน  และวิจัยประสทิธผิลของ
การฝกอบรม  เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานวิจัยของสํานักงานมาตรฐาน
การศึกษา[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ.วันที่ 16 พฤษภาคม 2553.เขาถึงไดจาก  http : 
//www.onesga.or.th./upbad/79/Fileuplood/385_ 3736.ppt # 272 , 14  ภาพนิ่ง  14.  .  
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รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมฯ 

 
 
 

          
         •  ผูเขารอบรม      •  การอบรมภาคทฤษฎี             •  ความรู  ความเขาใจเชิงทฤษฎี 

 •  วิทยากรหลัก   •  การดําเนินการฝก •  ทักษะการประเมินคุณภาพ 

 •  สิ่งอํานวยความสะดวก      ภาคปฏิบัติ •  เจตคติตอการประเมินคุณภาพ  

 •  โรงเรียนฝก   •  การประสานงานของ •  จรรยาบรรณของผูประเมิน 

 •  หลักสูตร       หนวยงานที่เกี่ยวของ    

 •  เอกสารอบรม 

 
แผนภูมิที่  6   รูปแบบการประเมินการฝกอบรม   
ที่มา:ภาวณิี   ศรีสุขวัฒนานันท, [ออนไลน]  
http://Onesga.or.th./upbad/79/filayplood/385_3736.ppt#272 
 
 3.3  การวัดทัศนคติของลิเคิรท  (Likert) 
 ทัศนคติเปนเรื่องที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจของนักจิตวิทยาทางสังคม  เพราะ
การรับรูทัศนคติของคนวาเปนไปในทิศทางใด   ทําใหบุคคลที่ เกี่ยวของสามารถวางแผน
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ  การวัดทัศนคติสวนใหญ  นักจิตวิทยา
จะเปนผูดําเนินการ  โดยพัฒนารูปแบบการวัด  จึงมีทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric  
Theory)  ไดถูกพัฒนาและนํามาใชอยางกวางขวางทางการวัดทัศนคติและการแบงประเภท
ทางการวัดทัศนคติ49 
 มาตราวัดทัศนคติของ ลิเคริท   
 หมายถึงวิธีการวัดเจตนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงคนพบโดยเรนซีส  ลิเคิรท  
(Rensis  Likert)  ในป คริสตศักราช  1932  ซ่ึงเรียกวาวิธีการประเมินรวมคา (Method  of  
Summated  Rating  เปนวิธีการที่มีผูนิยมใชกันมากสาเหตุเพราะสรางงาย  ไมจําเปนตองให

                                                        
 49 William  A.  Scott,  “Attitude  Measarement  In  Gradner  Lindzey  and  Elliot  
Aronson  (eds.)  The  Handbook  of  Social  Psychology,” 1975 , 265. 
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ผูเช่ียวชาญตัดสินเพื่อหาคาประจําขอ  ไมตองคํานวณหาคาประจําขอ  มีความเชื่อถือไดสูง  ผลที่
ไดมีความเทียบเทากับวิธีของเฮอรสโตน50  ซ่ึงลักษณะของมาตราวัด  เปนการประเมินความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอ ส่ิงใดสิ่ งหนึ่ ง   โดยการกําหนดชวยการวัดมีคาตอเนื่องกัน  (Aptitude  
Continuous)  วามีทิศทางใด  ปริมาณความเขมระดับใด  โดยแบงเปน 
 1.  กําหนดขอความเปนรายการความคิดเห็นเกีย่วของกบัเจตคติที่ตองการวัดใหผูตอบ
ประเมินความรูสึกของตนเอง  บนมาตราที่ชวงของความรูสึกกําหนดเปน 5 ระดบั เชน  เห็นดวย
อยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิง 
 2.  ใหคาของระดับผลการประเมินแตละขอความ  เชน  ขอความทางบวก  ใหคาระดับ  
เห็นดวยอยางยิ่ง เปน  5  4  3  2  1  ขอความทางลบ  ใหคาระดับเหน็ดวยอยางยิ่ง  1 2 3 4 5  
 การสรางมาตราวัดลิเคิรท  
 ในการสรางมาตราวัดไดกําหนดขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี ้
 กําหนดตัวแปรเจตคติที่วัด  แลวเขียนนยิามใหครอบคลุมโครงสรางทางทฤษฎี  เขียน
ขอความจากความคิดเห็นโดยการคํานวณขอความครอบคลุมโครงสรางของตัวแปรเจตคติ  การ
ตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดลิเคิรท  อาจทําโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
โดยผูเชี่ยวชาญแลววิเคราะหหาความสอดคลองของความเปนผูเชี่ยวชาญหรืออาจตรวจสอบทาง
สถิติการแปลความหมายของเจตคติจากคะแนนรวม  แลวแบงระดับเจตคติเปน  5  ระดับ  เชน  สูง
มาก  สูง  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํามาก  หรือ  หากแปลระดับเจตคติ  เปน  3  ระดับจะเปน  สูง  กลาง  ต่ํา  
แลวนํามาแปลความหมายของเจตคติจากคาเฉลี่ย  โดยการนําผลตอบของแตละขอมารวมกันแลว  
คํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนตามระดับที่กําหนด  เชน  คะแนนระหวาง1.00 - 5.00  นํามาแปล
ผลตามตัวอยาง 
 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีเจตคติระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีเจตคติระดับด ี
 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีเจตคติระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีเจตคติระดับไมดีหรือต่ํา 
 คาเฉลี่ย ต่ํา - 1.50 หมายถึง  มีเจตคติระดับไมดีอยางยิ่ง 
 
 

                                                        
 50[Online].Acssed.20พ.ค.
2554.http://www.bloggang.com/viewdiary:php=inthedark&month=06=2007&dale:27&gr.  
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 3.4  แนวคิดทฤษฏีการเรียนรูของ  บลูม  (Bloom’s  Taxnomy)  แนวคดิของการเรียนรู
ของบลูม (Bloom)  สามารถนํามาประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดังมีรายละเอียด
ดังนี ้
 บลูม  (Bloom. 1976)  เปนนักศึกษาชาวอเมริกา  เชื่อวาการเรียนที่จะสอบไดประสบ
ความ สําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นผูสอนผูสอบตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน  เพื่อไปกําหนด
กิจกรรม การเรียนการสอนรวมทั้งการวัดประเมินผลไดถูกตอง  โดยการแบงประเภทของ
พฤติกรรม โดยอาศัยการเรียนรูและจิตวิทยานั้นวามนุษย  เกิดการเรียนรู  3  ดาน  คือ  ดาน
สติปญญา  ดานรางกายดานจิตใจ  นําหลักการนั้นจําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาเรียกวา  
Taxonomy  of  Educational 
 
แผนภูมิที่  7  การเรียนรูตามแนวความคิดของบลูม (Bloom) 51 
Cognitive Domain  

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาที่บงบอกถึงการกระทาํ 
ความรู 
(Knowledge) 

ความสามารถในการจํา
ความรูตาง ๆ ท่ีไดเรียนรู
มา 

สามารถบอกสูตร
การหาความ
เชื่อมั่นได 

นิยาม, จับคู, เลอืก, จําแนก, บอก
คุณลักษณะ, บอกชื่อ, ใหแสดงรายชื่อ
, บอกความสัมพันธ, ฯลฯ 

ความเขาใจ 
(Comprehensi
on) 

ความสามารถในการแปล
ความ ขยายความ และ
เขาใจในสิ่งท่ีไดเรียนรูมา 

ทําไม T + E ถึง
เทากับ O 

แปลความหมาย, เปลี่ยนแปลงใหม, 
แสดง, ยกตัวอยาง, อธิบาย, อางอิง, 
แปลความหมาย, สรุป, บอก, รายงาน, 
บรรยาย, กําหนดขอบเขต, ฯลฯ 

การนําไปใช 
(Application) 

ความสามารถในการใชสิ่ง
ท่ีไดเรียนรูมาเปนวัตถุดิบ
กอใหเกิดสิ่งใหม 

สามารถสราง
แบบวัดความ
ถนัดได 

ประยุกตใช, จัดกระทําใหม, 
แกปญหา, จัดกลุม, นําไปใช, เลือก, 
ทําโครงราง, ฝกหัด, คํานวณ, ฯลฯ 

การวิเคราะห 
(Analysis) 

ความสามารถในการแยก
ความรูออกเปนสวนแลว
ทําความเขาใจในแตละ
สวนวาสัมพันธคือแตกตาง
กันอยางไร 

สามารถบอก
คุณลักษณะของ
ตัวละครได 

จําแนก, จัดกลุม, เปรียบเทียบ, สรุป
ยอ, บอกความแตกตาง, อธิบาย, 
วิเคราะห, แยกสวน, ทดสอบ, สํารวจ, 
ตั้งคําถาม, ตรวจสอบ, อภิปราย, ฯลฯ 

                                                        
 51 ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์,  ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom)[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ
http://www.watpon.com/Elenrning/mea3.htm. 
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แผนภูมิที่  7 (ตอ) 
Cognitive Domain  

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาที่บงบอกถึงการกระทาํ 
การสังเคราะห 
(Synthesis) 

ความสามารถในการรวม
ความรูตาง ๆ หรือ
ประสบการณตาง ๆ ให
เกิดเปนสิ่งแปลกใหม 

สามารถแตงคํา
ประพันธได 

การออกแบบ, วางแผน, การแกปญหา
, การผลิต, การสรางสูตร, ฯลฯ 

การประเมิน
คา 
(Evaluation) 

ความสามารถในการ
ตัดสินคุณคาอยางมีเหตุ มี
ผล 

พฤติกรรมของตัว
ละครเหมาะสม
กับสถานการณ
หรือไม 

ตั้งราคา, ตัดสินคุณคา, พิจารณา, สรุป
, ประเมิน, ใหน้ําหนัก, กําหนดเกณฑ, 
การเปรียบเทียบ, แกไข, ปรับปรุง, ให
คะแนน 

 
Affective Domain  

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาที่บงบอกถึงการกระทาํ 

การรับรู 
(Receive) 

มีความตั้งใจสนใจในสิ่ง
เรา 

นักเรียนตั้งใจอบรม
ในเรื่องของความ
ปลอดภัย 

การยอมรับ, เลือก, ถาม, ฟง, 
ตั้งใจ, ฯลฯ 

การตอบสนอง 
(Respond) 

การมีสวนรวมในกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้น 

นักเรียนรวมเลนเกม
ซึ่งเปนสวนหนึง่ของ
การอบรม 

การสงเสริม, การบอก, 
สนับสนุน, อาสาสมัคร, เลาเรือ่ง
, ชวยเหลอื ฯลฯ 

เห็นคุณคา 
(Value) 

เห็นคุณคาในสิ่งท่ีกระทํา 
รูสึกซาบซึ้งยินดีและมีเจต
คติท่ีดีตอสิ่งนั้น 

นักเรียนเห็น
ประโยชนของ
ความปลอดภัย 

เลือก, แบงปน, สนับสนุน, เห็น
คุณคา, ซาบซึ้ง, รวมสนุก, ฯลฯ 

การจัดระบบ 
(Organize) 

การเห็นความแตกตางใน
คุณคา, การแกไขความ
ขัดแยงของสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับ
สิ่งท่ีอยูภายใน, การสราง
ปรัชญาหรือเปาหมาย
ใหกับตนเอง 

เมื่อนักเรียนอยูใน
สถานการณท่ีเสี่ยง
อันตราย สามารถ
ใชความรูและ
ทักษะที่ไดฝกฝน
และอบรมมา 

การปองกัน, สรุปความ, 
ความสัมพันธ, เรียงอันดับ, ทํา
ใหเปนระบบ ฯลฯ 
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แผนภูมิที่  7 (ตอ) 
Psychomotor Domain  

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาที่บงบอกถึงการกระทาํ 

บุคลิกภาพ 
(Characterize) 

การทําใหเปน
คุณลักษณะหนึ่งของ
ชีวิต 

นักเรียนเปนบุคคลท่ี
มีความระมัดระวังใน
เรื่องของความ
ปลอดภัยตลอดเวลา 

การจําแนก, การประพฤติตน, 
ความสมบูรณ, การปฏิบัติ, การ
ตรวจสอบ ฯลฯ 

การเลียนแบบ 
(Imitation) 

สามารถที่จะสังเกตและ
ทําตาม 

ดูการข่ีจักรยานและ
ลองทําตาม 

การดู, การทําตาม, ฯลฯ 

การลงมือปฏิบัติ 
(Manipulation) 

เนนทักษะที่สามารถทํา
ได 

ฝกหัดขี่จักรยาน การจัดกระทํา, การปฏิบัติ ฯลฯ 

ความถูกตอง 
(Precision) 

เนนความถูกตองในการ
แสดงพฤติกรรมและ
ควบคุมและลดความ
ผิดพลาด 

สามารถขี่จักรยาน
ทรงตัวไดโดยไม
ลม 

การปฏิบัติ, ทักษะที่ถูกตอง, 
ฯลฯ 

ความชัดเจนใน
การปฏิบัติ 
(Articulation) 

เนนถึงการเรยีนรูวิธีการ
ถูกตองตามขั้นตอนที่มี 

สามารถขึ้น
จักรยาน ข่ีจักรยาน
และหยุดจักรยาน
ไดอยางถูกวิธ ี

การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง 
ฯลฯ 

ความเปน
ธรรมชาติ 
(Naturalization) 

การแสดงพฤติกรรม
เปนประจํา เปน
อัตโนมัติ จนกลายเปน
ธรรมชาติ 

สามารถขึ้นจักรยาน 
ข่ีจักรยาน และหยุด
จักรยานไดอยาง
เปนปกติปราศจาก
ขอผิดพลาดตาง ๆ 

การปฏิบัติจนเปนนิสัย, การทํา
ใหเปนลักษณะนิสัยสวนตัว 
ฯลฯ 

 
 ในดานการรับรูหรือดานพุทธพิสัย (Cognitive  domain)นั้นประกอบความรูในระดับตาง ๆ  
6  ระดับโดยพิจารณาความรูจากขั้นต่ําไปสูช้ันสูง  ประกอบดวย52 1)  ความรู  (Knowledge)   เปน
การเรียนรู  การจํา  วัตถุประสงคและปรากฏการณตาง ๆ   2)  ความเขาใจ  (Comprehension)  เปน

                                                        
 52 อักษร  สวัสด[ีออนไลน].เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2554.เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki%E0%B8%84%E0%B8% A7%E0%B8%E0%B8%A1.  
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ความสามารถทางสติปญญาที่ขยายความรูความจําออกไปจากเดิม  เพื่อเผชิญกับสื่อหรือ
ความหมายสามารถแปลความหรือรูปความหรือขยายความสิ่งหนึ่งสิ่งใดได  3)  การนําไปปรับใช  
(Analysis)  เปนความสามารถและทักษะสูงกวาความเขาใจและการนําไปปรับใช  โดยการ
แยกแยะสิ่งตาง ๆ  ออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกับและคนหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  5)  
การสังเคราะห (Synthesis)  เปนความสามารถรวบรวมสวนประกอบยอยหรือสวนใหญเขาดวยกนั
เพื่อเปนเรื่องราวเดียวกัน  เปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระตาง ๆ เขาไวดวยกันตองอาศัย
ความคิดสรางสรรคภายใตขอบเขตที่กําหนดใช  6)  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนการตัดสิน
เกี่ยวกับความคิดและผลงานหรือคานิยมมีการกําหนดเกณฑ (Criteria)  เปนฐานการพิจารณา
ตัดสิน 
 นอกจากนั้นบลูม  (Bloom)  ยังเสนอจากแนวคิดของบลมู  (Bloom)  ไดสรุปวา  เมื่อ
บุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปลี่ยนแปลง53ดังตอไปนี้คอื 
 1.  การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู   ความเขาใจและความคิด  (Cognitive  Domain)  
หมายถึง  การเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม  ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ  ไดมากขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 
 2.  การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  ความรูสึก  ทัศนคติ  คานิยม (Affective  Domain)  
หมายถึง  เมื่อบุคคลไดเรียนรูส่ิงใหม  ก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ  ความเชื่อความ
สนใจ 
 3.  ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Psychomotor  Domain)  หมายถึง  การที่
บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด  ความเขาใจ  และเกิดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ความ
สนใจดวยแลว  ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติจึงทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น เชน  การใชมือ 
เปนตน 
 จากแนวคิดการเรียนรูของบลูม (Bloom)  ผูวิจัยไดนําการรับรูดานพุทธพิสัย (Cognitive  
Domain)  มาพัฒนาเปนแบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของผูเขารับการฝกอบรม  School  mapping 
 
 
 
 

                                                        
 53 [Online].accssed. 20  มีนาคม  2554.avilba. 
www.kifforever.Web.officelive.com/Constructirsm.aspx. 
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 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   
 ศิริพงษ  เคาภายน54 ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถการ
จัดการความขัดแยงของตํารวจชุมชนโดยมีจุดประสงค เพื่อ  1)  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและสนทนากับตํารวจชุมชนเพื่อศึกษาความขัดแยงประเภท ตาง ๆ   2)  การสรางหลักสูตร
ฝกอบรมประกอบดวยหนวยการเรียนรู  5  หนวย  โดยในแตละหนวยประกอบดวย  คําอธิบาย
วัตถุประสงคโครงเนื้อหา  วิธีสอนและกิจกรรมสื่อการฝกอบรม  การวัดประเมินผล  วิธีการ
ฝกอบรมใชการบรรยายของวิชาการ  การอภิปรายกลุม  การศึกษารายการ  โดยการนําเคาโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง  3)  ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  4)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมโดยการประเมิน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  ผลการดําเนินงานพบวา  ทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความขัดแยงซ่ึงสามารถนําไปใชในหลักสูตรการฝกอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป 

ฐิติพร  พิชญกุล ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการแกปญหาเชิงอนาคตของนักศึกษา  
สถาบันราชภัฎวิทยาลัยลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยมีจุดมุงหมาย     ในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการแกปญหา  เชิงอนาคต  ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฎ
วิทยาลัยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยใชแนวคิดของทอแรนซ  โดยการสรางหลักสูตร  
ประกอบดวย  6  ขั้นตอนคือ  การคนหาปญหาการระบุสาเหตุของปญหา  การระดมสมองเพื่อ
แกปญหา  การพัฒนาเกณฑในการประเมินปญหา  การประเมินผลเมื่อคัดหาวิธีแกปญหา  และ
พัฒนาแผนการปฏิบัติการแกปญหา  โดยมีขั้นตอนการวิจัย  คือ 1)  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  2)  
การสรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลอง กับการพัฒนาการแกปญหาเชิงอนาคต  3)  การศึกษานํารอง
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  4)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร   5)  การหาประสิทธิภาพผลการวิจัยพบวา 
การใชหลักสูตรการแกปญหามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  การแกปญหาเชิงอนาคต  กลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม  ในระดับนัยสําคัญ  การแกไขปญหา เชิงอนาคตหลังจากการอบรมกลุม
ความคุมสูงนํากลุมควบคุมผูไดบันนี้สําคัญ  .01  เจตคติตอการแกปญหา  เชิงอนาคตเจตคติตอการ

                                                        
 54 ศิริพงษ  เคาภายน,  “การพัฒนาหลักสูตรไวอบรมเพื่อความสามารถการจัดการความ
ขัดแยงของตํารวจชุมชน  (วทิยานิพนธการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544), บทคัดยอ. 
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แกปญหา  เชิงอนาคตของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝกอบรมอยูมาก55 

พจนีย  มั่งคั่ง ไดทําการวิจัยหลักสูตรฝกอบรม  ยุทธศาสตรการสรางความมีสวนรวมกับ
ชุมชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  ที่ใชกิจกรรมการฝกอบรมที่หลากหลาย  มีผลทําใหผลคะแนนทดสอบการ
จัดการความรูเกี่ยวกับการสราง  การมีสวนรวมกับชุมชนของผูเขารับการฝกอบรมมากกวากลุม
ทดลองใชหลักสูตร56 

สุเมธ   งามกนก  ไดทําการศึกษา   หลักสูตรฝกอบรมเพิ่มอํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ  ของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
สรางหลักสูตรและการประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  เพื่อเพิ่มอํานาจในการทํางาน  พัฒนา
สมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการโดยแบงเปนตอนมี  1)  
การวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐาน  เปนการศึกษาและวิเคราะหหลักการเพิ่มอํานาจในการทํางานวิธีการ
ฝกอบรม โดย ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏี   2)  การสรางหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 
หลักการและเหตุผล  จุดมุงหมาย  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประสิทธิผล  
3) ทดลองใชหลักสูตร เพื่อหาประสิทธิภาพเปนการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย และแผน  โดยใชทดลองใชหลักการทดลองพบวาสมรรถนะของผูเขา
รับการอบรมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีระดับ  .0157  ซ่ึงในดานองคประกอบ
ของหลักสูตรเปนแนวทางใหผูวิจัยนําไปสรางหลักสูตรฝกอบรม 
  โทมัน (Thomas.) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสําหรับนักหัตถกรรมอุตสาหกรรมการพิมพ  
หนังสือพิมพ  และการบรรจุหีบหอ   ผลการวิจัยพบวา  จากการมองหลักสูตรจากมุมมองเชิง

                                                        
55 ฐิติพร  พิชญกุล,  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการแกปญหา  เชิงอนาคตของสถาบันราช

ภัฎ วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ, 2547,” (ปริญญาดุษฎีบัณฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ , 2547), บทคัดยอ. 
 56 พจนีย  มั่งคั่ง,  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  การมีสวนรวมกับชุมชน  สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”  บทคัดยอ  
วารสารศึกษาศาสตร  (พฤศจิกายน 2545 - มีนาคม 2546): 89 -90.  

57 สุเมธ  งามกนก,  “หลักสูตรฝกอบรมเพิ่มอํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผนกระทรวงศึกษา” (ปริญญานิพนธ  ดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ , 2549) , บทคัดยอ. 
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ระบบและการใชรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรอยางเหมาะสม ยอมกอใหเกิดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสม สําหรับนักหัตถกรรมไดนําเทคนิคการจัดทําแฟม  การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแสดงสมรรถนะ  ทักษะ  ความรูและคุณสมบัติเฉพาะองนักหัตถกรรมจะกอใหเกิด
กระบวนการในการสรางหลักสูตร  โดยกําหนดจากผูบริหารระดับบนของภาคอุตสาหกรรม
ดังกลาว  เพื่อการพัฒนาทักษะของคนระดับลาง  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลลัพธตามที่ตองการได58 
 อาเธอส (Arthurs)  ไดศึกษาเรื่องการตอกย้ําผลสะทอนกลับจากการพัฒนาโปรแกรมฝก 
อบรมการฝกงานในบริติช  โคลัมเบีย  ผลการวิจัยทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับโปรแกรมการฝกอบรมการฝกงานมากที่สุด  
ในทางปฏิบัติการวิเคราะหความตองการของระบบฝกงานจําเปนตองรับทราบจุดบกพรองจากผูมี
สวนได เสีย ทุกคน  ไมวาจะเปนสถานประกอบการ  หนวยงานที่ออกใบรับรอง ตัวแทน  
ภาคอุตสาหกรรม  นายจาง  ผูฝกอบรม  ผูออกแบบหลักสูตรละกระบวนการฝกอบรม  ผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนองการดําเนินการนั้น  จะตองเนนการคิดอยางเปนระบบ (Systems  Thinking)  เพราะการคิด
อยางเปนระบบจะกําหนดวิธีการและชุดของเครื่องมือเพื่อกําหนดจุดเชื่อมโยงของระบบโดยรวม
ทั้งหมดภายในโครงการหรือภายในองคกร  การคิดอยางเปนระบบจะนําไปสูกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อการวางแผน59 
 ลอริดเซน   (Lauridsen)  ไดศึกษาเรื่องความตระหนักของครูเกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรคืออะไร    ผลการวิจัยพบวา  ความตระหนักองครูเกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรคือการที่มีมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรใน  2  แงมุมคือ  
แงมุมในเชิงเทคนิค  และแงมุมที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด60 
 สําหรับแงมุมในเชิงเทคนิคนั้นมี  4  ประการคือ  1)  การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอิทธิพลมา
จากปจจัยภายนอก  2)  การพัฒนาหลักสูตรมาจากปจจัยภายใน  3)  การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวของกับ

                                                        
58 Thomas, David Llevellyn , Curriculum  development  for  the  master  craftsman  in  

the  printing , newspapen  and  packing  in  dustrics , (Dissertation  Abstracts  International. 61 
(3) :871. Retrieved  September 23 , 2004),  From http://www.lib,umi.com 
/dissertations/fullcit/f192697. 

59 Arthurs ,  Anthory  sean, Ensuring  Stakeholder  feed  back  duning  the  development  
of  apprenticeship  training  Program  in  British  Colombia  Dissertation  Abstracts  
International  form  http:/www.lip.umi.com/dissenttationx/fullcit/3094022. 

60 Launder, dawn A (2003)  , “what  are  teacher3’ Perceptions  of  the curriculum  
development  Process” (Dissertation  Abstracts  International 65 (2)  Retrieved  December  16 , 
2004  From)  http://www.lib.umi.com/disson tations/fulloit/3124108. 
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หลักการเจรจาและความมีเหตุผลและเปนประบวนการที่มีปจจัยอ่ืนแทรกซอนอยูตลอดเวลาและ       
4)  การพัฒนาหลักสูตรจะตองมีขั้นตอนในการดําเนินการ 
 สวนแงมุมที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดนั้นมี  4  ประการเชนกันคือ  1)  อิทธิพลที่สงผล
ตอขนาดของกลุมคนที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  2) ครูตระหนักในตนเองวา
ตน  คือสะพานเชื่อมโยงระหวางครูคนอื่น ๆ  กับมาตรฐานหลักสูตรของมลรัฐเขาดวยกัน  3)  ครู
ตระหนัก วากระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร  คือกระบวนการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จลุลวงไดหากไมมีความเคลื่อนไหวของกลุม  และ  4)  การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรคือการเกิดความรูสึกในความเปนเจาของแลการลงทุนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 โรส  (Rose) ไดศึกษาการสอนภาษาอิตาเลียนในระดับ C: แบบจําลองเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานของแผนการศึกษาแหงมลรัฐนิวยอรกวาดวยมาตรฐานการเรียนรูภาษาอื่น ๆ  
นอกเหนือ จากภาษาอังกฤษผลการวิจัยพบวามาตรฐานการเรียนรูภาษาอื่น  ๆ  นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษนี้เปนเอกสารหลักสูตรสําหรับการเรียนภาษาอิตาเลียนระดับ  4  ในไฮสคูลและเปน
หลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่แผนกการศึกษาแหงมลรัฐนิวยอรกกําหนด    ซึ่งเอกสารหลักสูตร
ฉบับนี้ประกอบไปดวย  กระบวน การวิธีการสอนภาษาที่สอง  ขอบเขตและการจัดลําดับเนื้อหา
หลักสูตรเคาโครงรายละเอียดในแตละหนวยของเนื้อหา ซ่ึงประกอบไปดวยคําศัพทสําคัญ ๆ  ความ
เขาใจและคําถาม  วัตถุประสงคการเรียนรู  และแนวทางในการประเมินผูเรียน  การที่เนื้อหา
หลักสูตรกับมาตรฐานกําหนดก็จะสงผลตอประสิทธิภาพของผู เ รียนทุกคนและมีวิธีการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพก็จะทําใหนักเรียนบรรลุเกณฑตามที่มาตรฐานกําหนดเชนกัน61 
 จากการศึกษาเอกสารงายวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสรุปไดวา  ขั้นตอน
ในการสรางหลักสูตร ฝกอบรมมีทั้งหมด  4  ขั้นตอนคือ  1)  การออกแบบของหลักสูตรและการ
สรางหลักสูตร  2)  การหาคุณภาพของหลักสูตรและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม        3)  การทดลองใชหลักสูตรเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและเผยแพร  4)  การหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรประกอบดวยความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร

                                                        
61 Rose, Darid  stewart  volpe.  (2003). “Teaching  ltalian  at checkpoint  C:A practical  

madel of  curriculum  deve  lopment  based  upon  the  New  York  State  Depantment  of  
Edacation’s learning  standerds  for  languages  other  than  English”  (Dissertation  Abstracts  
Internationa/ 65 (1) : 97 Releicved  December 16 , 2004) ,  
hip://www.lib.umi.com/dessertatinos/sullcit/3118469 
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และประสิทธิผลและดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับใดและทําการวิเคราะห
แบบแปรปรวน  เพื่อทดสอบวาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเกิดจากการฝกอบรมที่แทจริงหรือไม 
 

สรุป 
 การจัดทํา  School  mapping  เปนนโยบายสําคัญที่ใหแตละเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดเปนการ
วางแผนทางการศึกษาที่ครอบคลุมสามารถแกปญหาไดตามสภาพของเขตพื้นที่ตนเอง  แตจากสภาพ
ปญหาคือ เขตพื้นที่สวนใหญไมสามารถจัดทํา  School  mapping  ได เนื่องจากขาดความรู
ประสบการณ  เครือขายการดําเนินงาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและสัมภาษณผู
ที่มีความรูประสบการณแลวนํามาสรางเปนองคความรู  School  mapping นําองคความรูไปรับการ
ยืนยันโดยการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลว
นํามาสรางหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  การหาคุณภาพของหลักสูตรการทดลองใช
หลักสูตร  เพื่อนําขอมูลจากการทดลองใชหลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดหลักสูตรที่
สมบูรณและนําหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  ไปหาประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการ 
 
การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม  การจัดทํา  School  mapping”  เปนการวจิัย

ทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ  (Mixed  methodology)  โดยขั้นตอนแรกเปนวจิัยเชิงคณุภาพ  
(Qualitative  research)  และตอนสุดทายเปนวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative  research)  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ   1) ทราบองคความรู  School  mapping   2) เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  School  mapping  3) เพื่อหา ประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping   
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจยัดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบยีบวจิัยและบรรลุ
วัตถุประสงค ตามที่ผูวิจัยกําหนดไวขางตน  จึงไดลําดับชั้นตอนการวจิัยดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจยั 
  ผูวิจัยเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย  โดยเริ่มตน
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทํา School  mapping โดยการวิเคราะหสังเคราะห  
แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ  จากตํารา  เอกสารวิจัยขอมูลสารสนเทศ  งานวิจัยตาง ๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดวิจัยจัดทําโครงการวิจัยนําเสนอที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  และสอบปกปองโครงราง  และปรับแกไขโครงรางวิจัยตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการแลวขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย  ทําการวิจัยในขั้นตอไป 
 ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวจิัย 
  การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่ 1 “องคความรู  School  mapping เปน
อยางไร” ขอที่ 2 “หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ประกอบดวยขั้นตอนอยางไรบาง”  ขอ 3 
“ประสิทธิผล หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  มีคุณภาพอยูในระดับไหน  ผูวิจัยกําหนด
ขั้นตอนและดําเนิน การวิจัยดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  เพื่อทราบองคประกอบของ  School  mapping ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1.1  ศึกษาวิเคราะห  สังเคราะห  และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ  School  mapping  
ทั้งของนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศดังตอไปนี้  แนวคิดของ UNESO  เกี่ยวกับเรื่อง
การกระจายอํานาจทางการศึกษา  การวางแผนการศึกษา  การจัดทํา  School  mapping  5  Module  
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การจัดทํา  School  mapping  ของประเทศอินเดียแนวคิดการจัดทํา School  mapping ของบุญลือ 
ทองอยู ของไตรรงค  มณีสุธรรม  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทํา  School  mapping  แลวสรุปเปนขอ
คําถามเพื่อไปสัมภาษณผู เชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการจัดทํา School  
mapping   
  1.2  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ   เกี่ยวกับความรูและประสบการณในการจัดทํา  School  
mapping  โดยการใชสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  (Semi – structured  interview)  1เพราะเปนการ
สัมภาษณที่มีความยืดหยุนมีการกําหนดหัวขอคําถามเกี่ยวกับ  School  mapping  และมีคําถาม
ปลายเปด  เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  2เปนการใหเสรีภาพของผูถูกสัมภาษณในบางประเด็นและ
เหมาะสมกับสภาพบริบท ประสบการณเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน  School  mapping  โดยไป
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  7  ทาน  เพื่อเปนขอมูลการจัดทําองคความรู  School  mapping  แลว
ประมวลสังเคราะห  และสรุปขอมูลจากแบบสัมภาษณนําประเด็นขั้นตอนในการจัดทํา  School  
mapping  ปญหาและอุปสรรคที่พบและขอเสนอแนะ  เพื่อมาหลอมรวมเปนองคความรู  School  
mapping  ที่มคีวามเหมาะสมและงายตอการนําไปปฏิบัติ 
  1.3  สรางองคความรูการจัดทํา  School  mapping  จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรม
งานวิจัย ที่เกีย่วของและจากขอสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการจดัทํา  School  mapping 
  1.4  การประชุมยืนยันองคความรูที่  School  mapping  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการนําองค
ความรู ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ  แกไขและเสนอแนะประเด็นในการประชุมยืนยัน
องคความรู สัมมนาอิงผู เชี่ ยวชาญ  (Connoisseurship)   จํานวน  11  ทาน   จากสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  5  ทาน  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจํานวน  
2  ทาน  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 1  ทาน  ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  จํานวน  3  ทาน  เพื่อยืนยันองคความรู School  mapping  
ขอเสนอแนะปรับปรุงในการไปสรางหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา  School  mapping  ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  ตอไป 

                                                        
1 ชาย  โพธิสิตา,  “การวิจยัเชงิคุณภาพ  ลักษณะการใชขอไดเปรียบและขอจํากดั”  

เอกสารประกอบการสัมมนา  21  กันยายน  2550  สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

2 Lindlof  and  Tayloy,   T. RLindlof  and  B.C Taylor  Qualitatire  Commanication  
Research  Methods  Sage  Publications,  Thousand  Oaks,  CA  2002.  195. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

89 

 ขั้นที่  2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ผูวิจัยกําหนดการดําเนินการ
ดังนี้ 
  2.1  การสรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  โดยผูวิจัยศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  เชน  การพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba)  
ของ ไทเลอร (Tyler)  ของวิชัย  วงษใหญ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรแนวคิด
เกี่ยวกับการฝกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ ลันดี้ (Randy)  ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  
แอนดาโกจี  (Andragogy)  กระบวนการฝกอบรมของเดสเลอร (Desster)  ของกริช  อัมโภชน  มา
สรุปโครงสรางของหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรม  นํามาหลอมรวมกับองคความรู  School  
mapping ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในการปรับหลักสูตรฝกอบรมใหงายตอการปฏิบัติ  
บรรลุผลตามวัตถุประสงคนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ประกอบดวย  หนวยฝกอบรม  4  
หนวยการเรียนรู   
  2.2  การสรางแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรฝกอบรมของ  เคิรท  แพทริค (Kirk  Patrick)  
ของสัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom)  การวัดทัศนคติของลิเคิรท 
(Likert)  โดยแบงแบบประเมินเปน 3 ตอนคือ 
   2.2.1  สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวย  เพศ  อายุ  ตําแหนงใน
การทํางานประสบการณในการทํางานและประกาศทํางานในดาน  การสอน  การบริหาร  
นักวิชาการ  วุฒิทาง การศึกษาเพื่อดูสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม  
   2.2.2  แบบประเมินประสิทธิผลดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  เปน
แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราประมาณคา  (Rating)  5  ระดับของลิเคิรท (Likert) 3  ดังตอไปนี้ 
    ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด  ใหน้ําหนัก  1  คะแนน 
    ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย ใหน้ําหนัก  2  คะแนน 
    ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  ใหน้ําหนัก  3  คะแนน 
    ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  ใหน้ําหนัก  4  คะแนน 
    ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  ใหน้ําหนัก  5  คะแนน 
    แลวนําไปหาคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

                                                        
3 Rensis  Likert,  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 

6 (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2538), 114 – 115. 
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   การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  
of  Item - Objective  Congruence : IOC)  โดยพิจารณาคา  IOC  มากกวา  0.5  ขึ้นไป  ปรับปรุง
แกไขสํานวนตามขอเสนอแนะแลวนําไป  (Try  out)  กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลอง  จํานวน  
30  คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา  (& - 
Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 4ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .97  มีความเชื่อมั่นมาก 
 2.2.3  ประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping 
โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom)  ดานพุทธพิสัย  (Cognitive  domain)  
ประกอบดวย  ความรู  ความเขาใจ  การนําไปปรับใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  การ
ประเมินผล  นํามาสรางแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบจํานวน  30  ขอ  นําไปหาคาถามีความ
สอดคลอง (Index  of  Item - Objective  Congruence  :  IOC)  โดยไดคา  IOC  ทั้งฉบับเทากับ  
.796  นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try  out)  โดยหาคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.20 - 0.47  
และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรคูเลอร  ริชาดรสัน (Kuder - Richandson)  KR-21 เพราะ
แบบทดสอบมีระบบการใชคะแนนตอบถูกได  1  คะแนน5  และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
เพียงครั้งเดียวสะดวกและใหคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับ  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .88 
 2.3  การนําหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  และแบบประเมินประสิทธิผลไปทดลองใช 
(Try  out)  โดยการฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการ
วิจัย  เปนผูบริการสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  ทําการ
ทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยเทียบผลสัมฤทธิ์กอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม  ผูวิจัยนําผลของ
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม (Try  out)  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและปรับแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในขณะฝกอบรมเพื่อไดหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ที่สมบูรณ ในการไปใชตอไป   
 ขั้นที่  3  การประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม School  mapping สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  โดยทําการทดลองฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  48  ทาน  
เปนผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   ใช
แผนแบบการทดลองที่แทจริง  (True  Experimental  Designs)  รูปแบบสี่กลุมโซโลมอน (The  

                                                        
4 J.  Cronbach,  Essentials  of  Psychological  Tests,  3rd cd. (New York & Row  

Publishers, 1974), 161. 
5 พิตร ทองชั้น, การวางแผนการวิจัยและรวบรวมขอมูลใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  บัณฑิตศกึษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตรประมวลสาระชุดการวจิัย
และพัฒนาการศึกษานอกระบบ (นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 223. 
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Solomon  foun - graup  design)  แลววิเคราะหแบบประเมินประสิทธิผลดานความพึงพอใจของผู
เขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับใด  
ตอจากนั้นผูวิจัยทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Two  way  ANOVA)  ของผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝกอบรมวาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรกิจกรรมเกิดจากกระบวนการฝกอบรมที่แทจริง
หรือไม 
 
แผนภูมิที่  8  แสดงขั้นตอนการวิจยั 
                
ขั้นตอนการวจิัย   การดําเนนิการวิจัย              ผลลัพธ 

1.  การสรางองค
ความรู  School  
mapping 

 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวของ School  mapping  

  2.  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับ School  
mapping  

 

องคความรู School 
mapping เพื่อนําไป
สรางหลักสูตร
ฝกอบรม School  
mapping 

 

 

3.  สรางองคความรู  School  
mapping  จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของและการ
สัมภาษณผูเชีย่วชาญ 

 

 

  4.  การยืนยันองคความรู School  
mapping  โดยการประชุมอิง
สัมมนาผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
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แผนภูมิที่  9 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอน              การดําเนินการ              ผลที่ได 

2.  การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  School  
mapping 

  
 

 
 

2.1  การศึกษาเอกสาร  
แนวคดิ  งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
และขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญการจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม 

 

หลักสูตรฝกอบรมการ
จัดทํา School  mapping 
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 

  2.2  สรางหลักสูตรฝกอบรม
และแบบประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม  School  mapping 

  

 
 

2.3  หาคุณภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมและแบบประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตร 

 
 

 
 

2.4  ทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมกับผูบริหาร สพป. 
สพ. เขต 3  จํานวน 30 คน 

 
 

     
3.  การหาประสิทธิผล
หลักสูตรฝกอบรม 
School mapping  

 

3.1  ฝกอบรมกับผูบริหารที่
เปนกลุมตัวอยาง สพป.สพ. 
เขต 3 จํานวน  48  คน 

 

ประสิทธิผลหลักสูตร
ฝกอบรม School  
mapping   
-  ดานความพงึพอใจของ
ผูเขารับการฝกอบรม 
-  ดานผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝกอบรม  

     
 

 

3.2  ประเมินประสิทธิผล
ฝกอบรมดานความพึงพอใจ
ของผูเขารับการฝกและดาน
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 
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 ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปขอคนพบ  อภิปรายผล และขอเสนอแนะจัดทํารายงานฉบับสมบูรณนําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขใหเปนรายงานฉบับ
สมบูรณ  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (True experimental Designs)  โดยใชรูปแบบ
การควบคุมอยางเครงครัด  แบบสี่กลุมที่ไดจากการสุมของโซโลมอน6 เพื่อแกไข ขอจํากัดของ
รูปแบบกลุมทดลอง  กลุมควบคุมที่ไดจากการสุมที่มีการวัดกอนหลังในเรื่องของความตรงภายนอก 
(External  Validity) 7  โดยแสดงเปนแบบแผนการทดลองดังนี้   
 
 แผนภูมิที่  10   แสดงแผนแบบการทดลองแบบสี่กลุมที่ไดจากการสุมโซโลมอน 
 

 วัดกอน ส่ิงทดลอง วัดหลัง 
R 01 C 02 
R 03 - 04 
R - C 05 
R - - 06 

 
เมื่อ C  แทน  ส่ิงทดลอง (Treatment) 
 R  แทน  การสุมตัวอยาง 
 0  แทน  การวดั 
 
 

                                                        
6 ชูศรี  วงครัตนะ และองอาจ  นัยพัฒน,  แบบแผนการวจิัยเชิงทดลอง และสถิติวิเคราะห  

แนวคดิพื้นฐานและวิธีการ ,พิมพคร้ังที่ 1  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2551),  
48. 

7 Brave  Mc,  w and Braver  S.L. “Statistical  treatment  of  the  Solomon  Four-group  
design : a  meta – analytic  approach, Psychological  Bulletin ,”1988, 151. 
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ประชากร 
 ประชากรสําหรับการทําวิจัยคร้ังนี้  ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  จํานวน 130 คน 
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จํานวน  48  คน  ที่ไดจากการสุมแบบงาย  (Simple Random  
Sampling)  ผูวิจัยแบงเปน 4 กลุมในการทดลองกลุมละ 12 คน  และสุมสถานการณทดลองใหกับ
กลุมตัวอยางดังนี้ 
 1.  กลุมที่ไดรับการทดลอง วิธีที่ 1  จะทําการทดสอบกอนทดลองและไดรับการวัดผล
หลังจากทดลอง 
 2.  กลุมที่ไดรับการการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 2 โดยใชไดรับการวัดผลกอนทดลองและหลัง
การทดลองไมทําการฝกอบรม 
 3.  กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 3 โดยไมไดรับการวัดผลกอนทดลองทําการ
ทดลองแลววัดผลหลังทดลอง 
 4.  กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 4  ใหไดรับการวัดผลหลังการทดลองเพียงอยางเดียว
ไมทําการทดลอง 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping 
 ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)  ประสิทธิผลฝกอบรม  School  mapping 
ประกอบดวยความพึงพอใจเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยผูวิจัยเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  
 ขั้นที่ 1  การสรางองคความรู  School  mapping  เครื่องมือสําหรับการอบรมขอมูลข้ันนี้
คือ 
  1.1  การวิเคราะหเอกสาร  (Document  analysis)  ใชแบบวิเคราะหเนือ้หาเกีย่วกับ  
School  mapping  
  1.2  แบบสัมภาษณกึ่งโครง  (Semi  Structured  Interview)   
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  1.3  แบบตรวจสอบยืนยนัองคความรู  School  mapping  การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
 ขั้นที่  2  การพัฒนาหลักสูตร  ฝกอบรม  School  mapping  เครื่องมือสําหรับรวบรวม
ขอมูลในขั้นนี้คือ  แบบสรุปการสรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 และแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมการตรวจสอบหาคุณภาพของหลักสูตรและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 
 ขั้นที่ 3  การหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมเทคนิคการวางแผน  School mapping  
เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
แบงเปน 3 ตอนคือ  ตอนที่ 1)  สถานการณของผูเขารับการฝกอบรม  ตอนที่ 2)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  ตอนที่ 3)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร
ฝกอบรมแบบปรนัยจํานวน  30  ขอ 
 
การสรางและการพัฒนาเครือ่งมือ 
 ขั้นที่  1  การสรางองคความรู School mapping  
  1.1  การวิเคราะหเอกสาร (Document  analysis)  School  mapping  โดยผูวิจัยศึกษา
เอกสารวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทํา  School  mapping  ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อ
วิเคราะหเนื้อหา และสรุปเพื่อนําไปสรางกรอบแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  เพื่อใชในการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสิบการณในการจัดทํา  School  mapping 
  1.2  แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  (Semi structured interview)  โดยผูวิจัยสรางขึ้นและ
นําเสนอ อาจารยที่ปรึกษาแลวนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร
สัมภาษณ แลวนํามาสรุปบูรณาการรวมกับการวิเคราะหเอกสาร  School  mapping  นํามาสราง
เปนองคความรูการจัดทํา  School  mapping ที่ผูเชี่ยวชาญบูรณาการขึ้นมาใหมใหงายและ
เหมาะสมกับการนําไปจัดฝกอบรมแลวนําองคความรูไปหาขอเสนอแนะอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
นํามาเปนกรอบในการสรางแบบสรุป  การยืนยันองคความรู School  mapping  โดยการ
ประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 
  1.3  แบบตรวจสอบยืนยนัองคความรู  School  mapping การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship)  แบงเปน  3  ตอน  คือ 
   1.3.1  เปนคําแบบสอบถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคความรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีความถูกตอง 
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   1.3.2  เปนแบบตรวจสอบความถูกตองในแตละขั้นตอนของการจัดทํา School  
mapping เปนแบบเลือกตอบวา  เหมาะสมหรือไม  ถูกตองหรือไมมีประโยชนในการนําไปใช
หรือไม และขอเสนอแนะในการจัดทํา  School  mapping  แตละขั้นตอน 
   1.3.3  เปนคําถามปลายเปดสอบถามผูเชี่ยวชาญในการนําองคความรูไปสราง
หลักสูตรฝกอบรมและขอเสนอแนะในการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 ขั้นที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม School  mapping มีขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  
นํามาสังเคราะห  รวมกับผลการยืนยันองคความรู  และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในการสราง
หลักสูตร School  mapping  จากการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญเพื่อมากําหนดองคประกอบของ
หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  
  2.2  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  มีองคประกอบในดานหลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรฝกอบรมวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมโครงสรางของหลักสูตรกิจกรรม
ฝกอบรม ส่ือการฝกอบรม  การวัดและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม  โดยที่หลักสูตรฝกอบรมมี  
4  หนวยฝกอบรมแตละหนวยฝกอบรมประกอบดวย  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  เนื้อหาการ
ฝกอบรม  กิจกรรมฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรม  การวัดและประเมินผลฝกอบรม 
 ขั้นที่  3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  มี
ขั้นตอนในการการสรางเครื่องมือดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเอกสารวรรณกรรมแนวคดิเกีย่วกับการประเมนิผลหลักสูตรฝกอบรม  
ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม  (Bloom)  การวดัทัศนคติของลิเคิรท  (Likert) 
  3.2  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping ประกอบดวย  
3  ขั้นตอน คือ 
   ตอนที่   1  สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
   ตอนที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเปนแบบการ
ประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับของลิเคิรท (Likert)  ดังนี ้
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจนอยสุดใหน้ําหนกั  1  คะแนน 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจนอย  ใหน้ําหนัก  2  คะแนน 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจปานกลาง  ใหน้ําหนกั  3  คะแนน 
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   ระดับ  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจมาก  ใหน้ําหนัก  4  คะแนน8 
   ระดับ  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจมากที่สุด  ใหน้ําหนกั  5  คะแนน 
  นําคาน้ําหนกัคะแนนไปหาคาเฉลี่ยโดยมคีาเฉลี่ยดังนี ้
   คะเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49  แสดงวา  มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 
   คะเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49  แสดงวา  มีความพึงพอใจระดับนอย 
   คะเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49  แสดงวา  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   คะเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49  แสดงวา  มีความพึงพอใจระดับมาก 
   คะเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00  แสดงวา  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 ตอนที่ 3  แบบประเมินประสทิธิผลของผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย  เลือกตอบจํานวน  30  ขอ  ซ่ึงผูวิจัยแบงระดับประสิทธิผลของหลักสูตรเปน  
5  ระดับ ดังนี ้
 คะแนน  1 - 6  คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดบันอยมาก  ใหน้ําหนัก  1  
คะแนน 
 คะแนน  7 - 12  คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับนอย  ใหน้าํหนัก  2  คะแนน 
 คะแนน  13 - 18 คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง ใหน้ําหนัก 3 
คะแนน 
 คะแนน  19 - 24  คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมาก  ใหน้ําหนกั  4  คะแนน 
 คะแนน  25 - 30  คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด ใหน้ําหนัก 5 
คะแนน 
 การแปลงความหมายของคะแนน  ผูวิจัยนําเกณฑประเมินคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  คะแนน  
(weighted  mean  Score)  ตามแนวคิดของเบส  (Best)  มาปรับเปน  เกณฑวัดระดับผลสัมฤทธิข์อง
หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ดังนี้ 
 คะแนน  เฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ในระดบั  นอยที่สุด 
 คะแนน  เฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ในระดบั  นอย 
 คะแนน  เฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ในระดบั  ปานกลาง 
 คะแนน  เฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ในระดบั  มาก 
 คะแนน  เฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ในระดบั  มากที่สุด 
 

                                                        
8 Rensis  Likert,  อางถึง  พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร,  พิมพคร้ังที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2538), 114 – 115. 
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การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและอาจารย
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  โดยใหสรางหลักสูตรฝกอบรม และแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม School  mapping ในขั้นตอนเดียวกันและนําไปหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  1.  หาความเชื่อตรงเชิงเนื้อหา (Contend validity)  โดยใชเทคนิค IOC (Index  of  
Objective  Congruence)  ของหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  โดยเปนผูเชี่ยวชาญทางสถิติ 1 ทาน  ดานการพัฒนา
หลักสูตร  1 ทาน และดาน School  mapping  3  ทาน  โดยไดคาความสอดคลองเฉลี่ย  .79  และ
นําไปปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
  2.  นําแบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม School  mapping ไปทดลองใช  (Try  
Out)  กับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จํานวน  30  
คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยเพื่อไปหาคาความเชื่อมั่นดังนี้ 
   2.1  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมโดยวิธีการการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาด 
(CronBach’s  alpha  Coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .97  แสดงวามีความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง 
   2.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจํานวน  30  ขอข้ึนไปหาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตรของคูเดอรริชาดรสัน (Kuder - Richandson) KR-21 เพราะเปนวิธีการที่เหมาะสมกับ
แบบทดสอบที่มีระบบใหคะแนนแบบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน  มีความสะดวก
เพราะใชกับกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว9 มีคาความเชื่อมั่น  .88 
  3.  นําแบบทดสอบ  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอบรมที่ไดทดสอบแลวไปหาคาอํานาจ
จําแนกไดคาอํานาจจําแนกระหวาง .20 - .47 
  4.  การหาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมโดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  โดยใชแผนการทดลอง  
One - Group Pretest - Posttest  Design  มีการทดสอบกอนและหลังดวยแบบทดสอบและแบบวัด
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร 1 วัน  เพื่อนําขอมูล

                                                        
9 พิตร  ทองชั้น,  การวางแผนการวิจยัและการรวบรวมขอมูลในมหาวิทยาลัย            

สุโขทัยธรรมาธิราช  บัณฑิตศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร. ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัและการ
พัฒนาการศึกษานอกระบบ (นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 223. 
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มาปรับแกและพัฒนาเพื่อเปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีความสมบูรณ  เพื่อนําไปหาประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝกอบรมตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอตามขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวจิัยดังนี้   
 1.  ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย  และภาควิชาบริหารการศึกษาเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  3  ที่เปน
กลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน 
 2.  การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดําเนินการดวยตนเอง 
 3.  การเก็บขอมูลจากการประชุมสัมมนาองิผูเชี่ยวชาญดวยตนเองและผูชวยวจิัย 
 4.  การเก็บขอมูลจากการหาคุณภาพเครื่องมือทุกขั้นตอนดําเนินการดวยตนเอง 
 5.  การเก็บขอมูลจากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  (Try - out)  และการฝกอบรมหา
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและคณะทํางานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  จํานวน  6  คน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 ตอนที่  1.  องคความรู  School  mapping  ประกอบดวย 
  1.1  การวิเคราะหเอกสาร  School  mapping  (document  analysis)  โดยการวิเคราะห
เนื้อหา  (content  analysis) 
  1.2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานความรูและประสบการณ  
School  mapping10  ดานการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis)  และการหาคาเฉลี่ย  ( Χ ) 
  1.3  การวิเคราะหขอมูลจากการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ  (Connoisseurship)  การ
ยืนยัน องคความรู  School  mapping  ดวยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content.  Analysis.)  และหา
คาเฉลี่ย  ( Χ ) 
 
 
 
 

                                                        
10 สุรางค  จันทวานิช, การวิจยัเชิงคุณภาพ,  พมิพครั้งที่ 5 (กรุงเทพ : โรงพมิพจฬุาลงกรณ  

มหาวิทยาลัย  , 2537),  130 - 132. 
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 ตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ประกอบดวย 
  2.1  ใชการวิเคราะหหาคา  IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)  ของ
หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  และแบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม  โดยการหา
คาเฉลี่ย  ( Χ ) 
  2.2  การหาคา  ความเชื่อมั่นของแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดาน
ความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรม  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา  ของครอนบาตร  
(Cronbach)  และหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรใชสูตรของ  คูเดอร - ริ
ชารคสัน  (kuder - Richandson)  kR - 21 
  2.3  การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS  โดยการใชสูตรหาคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรสัดสวน  LH PPD −=  
  2.4  การนําหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  (Try - 
out)  ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรใช   t - test 
 ตอนที่  3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 
  3.1  การวิเคราะหสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม  ใชคาเฉลี่ย  ( Χ ) 
  3.2  การวเิคราะหประสิทธิผลดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมใชคาเฉลีย่ 
( Χ )  
  3.3  การวิเคราะหประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจากแบบทดสอบใช
คาเฉลี่ย  ( Χ ) ตอจากนั้นผูวิจยันําผลของแบบทดสอบไปหาคาความแปรปรวนพหุคณู 2 × 2  
(Two  way  Factorial ANOVA)  เพื่อวิเคราะหดวูาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเกิดจากการทดลองจริง
หรือไม     การทดสอบกอนฝกอบรมมีผลหรือไม  และมีความเหมาะสมกับรูปแบบการทดลองที่มี
กลุมทดลองสี่กลุมของโซโลมอน11   โดยนําคะแนนทดสอบหลังการทดลองทั้ง 4 กลุมมาวิเคราะห  
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 ชูศรี  วงครัตนะและองอาจ  นัยพัฒน,  แบบแผนการวจิัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห

แนวคดิพื้นฐานและวิธีการ, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬากรณมหาวิทยาลัย, 
2551), 48. 
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สรุป 

 
 วัตถุประสงคของ  การวิจัยเพื่อ  1)  ทราบองคความรู  School  mapping  2)  เพื่อทราบผลการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  3)  เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  
mapping  ขั้นตอน ในการวิจัยมี  3  ขั้นตอน  คือ 1)  การเตรียมโครงการดําเนินการวิจัย  2)  การ
ดําเนินการวิจัย  3)  การรายงานผลการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  เปนแบบ  ทดลองสี่กลุมที่ไดจากการสุม
ของโซโลมอน  ประชากรคือ  ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน  130  คน  กลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  48  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบวิเคราะห
เอกสาร  (document  analysis)  แบบสัมภาษณกับโครงสรางแบบยืนยันองคความรู  School  
mapping  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  
School  mapping  การหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาคา  IOC การหาความเชื่อมั่น  การหาอํานาจ
จําแนกและการทําหลักสูตรและแบบประเมินประสิทธิผลไปทดลองใช  (Try - out)  สถิติในการ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม  spss  (statistical  Package  for  the  Social  Science)  คาความถี่  
(require)  คาเฉลี่ย  ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  t - test  และการวิเคราะหความแปรปรวน
พหุคูณ  2 × 2  (Two  way  Factorial  ANOVA) 
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บทท่ี  4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 เพื่อเปนตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิจัย  ประมวลขอมูลการวจิยั 
และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษทั้งหมด  โดยนําวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง  และ
แผนภูมิประกอบคําบรรยาย  ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบงขอการวิเคราะหขอมูลเปนตามวัตถุประสงคการ
วิจัยจํานวน  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1 องคความรู  การจําทํา  School  mapping   
  1.1  การวิเคราะหเอกสาร  (documentary  analysis) 
  1.2  สังเคราะหแบบสัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญ  (interview) 
  1.3  วิเคราะหผลการยืนยันองคความรู  School  mapping 
จากประประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (connoisseurship)  และขอเสนอแนะการทําองคความรูไป
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 ตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping   
  2.1  องคประกอบของหลักสูตร  School  mapping   
  2.2  วิเคราะหผลการทําหลักสูตรไปทดลองใช  (Try - out)  ดานประสิทธิผลของ
หลักสูตร  ความพึงพอใจของผูเขารับการและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
  2.3  สรุปผลของ  การปรับปรุงแกไขในการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม  School  
mapping 
 ตอนที่  3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping 
  3.1  สรุปสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
  3.2  วิเคราะหประสิทธิผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  ที่มีตอหลักสูตร 
  3.3  วิเคราะหประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 
  3.4  วเิคราะหความแปรปรวน  (Two way ANOVA) จุดประสงคเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ของหลักสูตรเกิดจากการฝกอบรมที่แทจริงหรือไมการทดสอบความรูกอนฝกอบรมมีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอบรมหรือไม 
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ตอนที่  1  องคความรู  School  mapping 
 1.1  การวิเคราะหเอกสาร  (documentary  analysis)  ผูวิจัยนําแนวคิด  หลักสูตร  
งานวิจยัที่เกี่ยวของมาสังเคราะหผลการโดยมีขอคนพบดังนี้ 
  1.1.1  การจัดทํา  School  mapping  and  micro - planning  in  Education  ของ  International  
Institute  for  Educational  Planning  ของ  UNESCO  ที่แบงเปน  Model  ในการฝกอบรม
ประกอบดวย1)  เกี่ยวกับความหมายและกระบวนการจัดทํา  School  mapping  และ Micro - planning  
2)  การวิเคราะห ระบบการจัดการศึกษาในทองถ่ิน  3)  การคาดคะเนและประมาณการความ
ตองการในการจัดการศึกษา  4)  การจัดเตรียมขอเสนอและทางเลือก  5)  การแนะนําจัดทํา  School  
mapping  ในแตละประเทศที่นําไปปรับใช 
  1.1.2  เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้งของสถานศึกษา  (School  mapping)  ของบุญ
ลือ  ทองอยู  พบวา  การจัดทํา  School  mapping  หมายถึงเปนวิธีการ  (means)  ที่จะนําไปใชในการ
พัฒนา การศึกษาในอนาคตไดโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการคือ  1)  การวินิจฉัย  (Diagnosis)  
สภาพปจจุบันที่มีอยู   2)  การตั้งเปาหมาย  (Target)  ในการดําเนินการ  3)  การเสนอทางเลือก  
(Proposals)  โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําโดยใหทําในระดับประเทศกอนแลว  จัดทําในระดับ
ทองถ่ินตอไป 
  1.1.3  การจัดทํา  School  mapping  ของไตรรงค  มณีสุธรรม  สํานักนโยบายและแผน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาความหมายและกระบวนการในการจัดทํา  
School  mapping  เหมือนยูเนสโกดานความหมายหมายถึง  เทคนิคการวางแผนทางการศึกษาที่
กําหนดความตองการการศึกษาในอนาคต  เพื่อตอบสนองดานอุปสงค  (Demand)  และอุปทาน  
(Supply)  โดยมีขั้นตอนในการจัดทําคือ  1)  การวินิจฉัยสภาพการจัดการศึกษา  2)  การคาดคะเน
และประมาณการการจัดการศึกษา  3)  การเตรียมขอเสนอในการวางแผนการศึกษา 
  1.1.4  นโยบายการจัดทํา  School  mapping  ของ  กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  อดีต
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการอบรมเทคนิคการวางแผน  School  mapping  
ความหมายของ  School  mapping  หมายถึงการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับอุปสงค  (Demand)  และอุปทาน  (Supply)  เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการของบประมาณในการพัฒนาการศึกษานอกจากนั้นยังเสนอแนะเชิงนโยบายวาใหเขต
พื้นที่การศึกษาจัดทํา  School  mapping  ทุกเขต วิธีการไมจําเปนตองเหมือนกันแลวแตความ
พรอมของเขตพื้นที่ทางการศึกษา โดยใหจัดทําในมิติดานโอกาสทางการศึกษาและมีมิติทางดาน
คุณภาพทางการศึกษา 
  1.1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทํา School mapping โดยสวนใหญจะเปนงานวิจัยของ
ประเทศที่กําลังพัฒนาโดยนําหลักการของ  IIEP  (International Institute for Education Planning 
UNESCO) ไปปรับใชใหเหมาะสภาพบริบท  และจุดประสงคของการวิจัยในประเทศนั้น ๆ  เชน  
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การจัดทํา School mapping และ GIS ของ โกวินดา (D. Govinda) ในประเทศอินเดีย เพื่อตองการ
ทราบการจัดการศึกษาในอนาคตของอินเดีย (Lok  Jumbish) การวิจัยพบวาตองสรางความรวมมือ
ในการจัดการศึกษา และใหความสําคัญของทองถ่ินและปรับตามความตองการในการจัด
การศึกษา สถาบันวางแผนการศึกษาระหวางประเทศของ ยูเนสโก ทําวิจัยเร่ือง School mapping 
และ GIS เพื่อมาวางแผนระดับจุลภาค (Micro-planning) ในเอทิโอเปยและปาเรสสไตน เอฟ เคีย
โรดส (F.caillods) รวมกับ ยูเนสโก  ทําการวางแผนจัดทํา  School  mapping  ใน  แทน  ซาเนีย  
(Tan  zania)  ผลสรุปรูปแบบการจัดทํา  School mapping วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา การ
คาดคะเนและพยากรณ การจัดทําเสนอแนะในการวางแผนทางการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ไดจัดทําวิจัยเร่ืองการจัดทําแผนที่ทางการศึกษา 
(School mapping) เพื่อตองการทราบสภาพแวดลอมทางการศึกษาและการวางแผนทางการศึกษา
ในอนาคตโดยกําหนดแผนที่ตั้งของกลุมโรงเรียนคุณภาพโดยใชเทคนิค School  mapping  แสดง
ขอมูลบน  GIS  สํานักงานเลขาธิการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดทําวิจัยเร่ือง  การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศประเมินการจัดสภาพทางการศึกษา เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการและบริหารทางการศึกษาเชิงพื้นที่  สมบัติ  
อยูเมือง ทําการวิจัยโครงการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษาเชิงพื้นที่
โดยการประยุกตใช GIS ผลการวิจัย ผลการวิจัยทําใหทราบ รัฐบาลควรเพิ่มโอกาสในการเขารับ
การศึกษาของประชาชนตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ   
  จากการศึกษาเอกสาร (document  analysis)  ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหเอกสารเพื่อ
เปนกรอบในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําschool mapping 
แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ/เกี่ยวกับ School  mapping   
ความหมายของ  school  mapping 
          ผลการศึกษาพบวาความหมายของSchool  mapping หมายถึงเทคนิคการวางแผนการศึกษาในระดับทองถิ่น
ที่กําหนดความตองการการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อตอบสนองความตองการดานอุปสงค (Demand) อุปทาน 
(supply)กําหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในระดับทองถิ่นในดานโอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ขั้นตอนการจัดทําschool  mapping สาระสําคัญที่นํามาปรับใช 

1.  การวิเคราะหระบบจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
(Diagnosis of the educational system at 
the school  mapping) 

ผลารวิเคราะหพบวาเปนการวิเคราะหระบบของการจัดการศึกษาในอดีตถึง
ปจจุบันโดยการกําหนดนี้เปนฐานในการคิดโดยวิเคราะหใน 3 ดานคือ 
     1.1  วิเคราะหความครอบคลุมของการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
อดีตถึงปจจุบัน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ขั้นตอนการจัดทําschool  mapping สาระสําคัญที่นํามาปรับใช 

      1.2  วิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพภายในของระบบ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
     1.3 วิเคราะหการใหบริการของโรงเรียนและการใชทรัพยากรการ
ใหบริการ  การใหบริการวิเคราะหจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน  
NT  O-NET ผลการประเมินของสมศ.  การใชทรัพยากร การใช
ทรัพยากรวิเคราะหจํานวนอัตรากําลังครู อาคารเรียน ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 
การคาดคะเนและประมาณการความ
ตองการการวางแผนของทางการศึกษา 
(Estimating  demand : Projections) 
 

2.  การคาดคะเนและประมาณการความตองการในการวางแผน
หมายถึงการคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคตเพื่อประมาณการ
จํานวนครู อาคารเรียน ครุภัณฑ และงบประมาณในการจัดการศึกษา
โดยมีขั้นตอน 
     2.1  การคาดคะเนจํานวนนักเรียน 
     2.2  การจัดทําแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายป 
     2.3  การประมาณการจํานวนครู อาคารเรียน ครุภัณฑ งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 3 
การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา 
( Preparation of the Prospective school  
mapping)  

3. การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาการศึกษา   ในดาน 
     3.1  การขยายโอกาสทางการศึกษา 
     3.2  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ School  mapping จะเสนอการใช GIS เขามาเกี่ยวของและสนับสนุนในการจัดทํา school  
mapping 

 
ผลจากตารางที่  1  พบวาแนวความคิดหลักการและกระบวนการจัดทํา School  mapping 

ไดแบบอยางของหนวยงานการวางแผนระหวางประเทศของยูเนสโก (IIEP : International Institute 
Education Planning  UNSCO) ซ่ึงหลายประเทศมาปรับใชตามบริบท ทางการศึกษาและ
จุดประสงคของการจัดทําความหมาย School  mapping เปนการวางแผนการศึกษาในระดับ
ทองถ่ินที่ประมาณความตองการเพื่อตอบสนองอุปสงค(Demand)และอุปทาน (Supply) มีขั้นตอน
ในการจัดทําคือการวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา การประมาณความตองการในการวางแผนทาง
การศึกษา การจัดทําขอเสนอแนะทางการวางแผนงานวิจัยไดนําการใช GIS มาประมาณการจัดทํา 
School  mapping ทําใหไดขอมูลมากยิ่งขึ้น 
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 1.2  การวิเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและประสบการณเกีย่วกับ School  
mapping จํานวน 8 ทาน สรุปสาระสําคัญดังตารางที่   2  ดังนี ้
 
ตารางที่  2  สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ประเด็นสัมภาษณ สรุปสาระสําคญัท่ีนํามาปรับใช 
1.ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจดัทํา  
school  mapping 
 
 
 

1.  ผูเชี่ยวชาญมีประสบการณในการจัดทํา school  mapping
เพราะเปนนโยบายที่ตองปฏิบัติและเปนคณะทํางานเกีย่วกับการ
วางแผน School  mapping ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทานมณฑวัล  วุฒิวชิญานันต  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3  
เคยดํารงตําแหนงสามัญศึกษาจังหวดั  สรุปไดวาในโรงเรยีน
ระดับมัธยมศกึษาจําเปนตองจัดทํา School  mapping ทุก
โรงเรียนเพื่อของบประมาณและอาคารสถานที่ซ่ึงตางกับ
ประถมศึกษาที่ผูบริหารไมมีความรูและทกัษะ School mapping 
ในอดีต 

2.  ประโยชนของการจัดทํา 
school  mapping 
 

2.  เปนเทคนิคการวางแผนทีสํ่าคัญและมีประโยชนมากเพราะ
เปนการกําหนดความตองการในการวางแผนในอนาคตและใช
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัใหเกดิประโยชนสูงสุดนอกจากนั้นยัง
เปนขอมูลในการของบประมาณในการพฒันาการศึกษา 

3. ความหมายของ school  
mapping 

3.  เปนการวางแผนในระดบัทองถ่ิน(Micro-planning)กาํหนด
ความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ขั้นตอนการจัดทํา school  
mapping 

4.  มีขั้นตอนในการดําเนินการในแนวทางเดียวกัน 
     4.1 การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษาในอดีต 
      4.2  การคาดคะเนและประมาณการการจัดการศึกษาในอนาคต 
     4.3  การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนทางการศึกษา 

5. สภาพปญหาที่พบจากการ
จัดทํา school  mapping 

5.  สภาพปญหาที่พบมีดังนี ้
     5.1 นโยบายในการจัดทํา School  mapping ไมตอเนื่อง 
     5.2  ขั้นตอนในการจัดทํายุงยากมากเพราะเกีย่วของกบัการ
ใชสถิติ เชนในขั้นตอนการจัดทําที่ 2 การประมาณการความ
ตองการในการจัดการศึกษา 
     5.3  มีปญหาในการใชขอมูลในการวิเคราะห 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
ประเด็นท่ีสัมภาษณ สรุปสาระสําคญัท่ีนํามาปรับใช 

      5.4  ผูที่มีความรูละประสบการณเกีย่วกบัองคความรู School  
mapping มีนอยมากโดยเฉพาะในระดับเขตพื้นที่จึงเปนสาเหตุ
ใหแตละเขตพืน้ที่การศึกษาไมสามารถจัดทํา School  mapping ได
ตามนโยบาย 

6. ความเกีย่วของของ School  
mapping และ GIS  

6. การจัดทํา School  mapping ถานํา GIS เขามาสนับสนุนจะทํา
ใหไดขอมูลสภาพทางภูมิศาสตรในการวิเคราะหไดชัดเจนและ
ถูกตองมากยิ่งขึ้นในการนําเสนอขอมูลแตการใชGIS เปน
โปรแกรม ที่ตองมีคาใชจายสูงถาไมสามารถจัดทําไดก็สามารถ
ใชแผนที่ตั้งธรรมดาก็สามารถทําไดหรือประสานขอความรวมมือ
ไปยังหนวยงาน อ่ืน เชน  GIS  ของจังหวดัเพื่อขอใชขอมูล
รวมกันเปนการสรางความรวมมือทางการศึกษา 

7. ขอเสนอแนะอื่นผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะดังนี ้
 
 

 

7.  ขอเสนอแนะอื่น 
     7.1 ใหบูรณาการหรือเช่ือมโยงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนาการศึกษาตอจากขั้นตอนที3่ของ school  mapping
ในการจดัทําขอเสนอแนะทางการวางแผนทางการศึกษาใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาวางแผนทางการศกึษา 
     7.2  ควรปรับขั้นตอนการจัดทําใหงาย ตอการปฏิบัติโดยการ
ตัดขั้นตอนบางสวนที่ไมจําเปนตองนํามาวเิคราะหออกเพือ่ให
เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของแตละโรงเรียน 
     7.3  เสนอแนะใหฝกอบรมกับผูบริหารโรงเรียนใหมคีวามรู
และประสบการณ School  mapping นํากระบวนการไปใชใน
การวางแผนพฒันาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทีพ่บ
ปญหา จะตองยุบเลิก 
     7.4  ใหนํานโยบายตาง ๆ  มาประกอบในการจัดทํา School  
mapping  เชน  การจัดตั้งโรงเรียนดีประจําตําบลการสรางโรงเรียน 
เครือขายขนาดเล็ก 
     7.5  ไมจําเปนตองจัดทํา School  mapping ที่เหมือนกนัแต
ใหกําหนดจุดประสงคในการจัดทําใหเหมาะสมสภาพบริบท
ของ แตละเขตพื้นที ่
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จากตารางที่  2   พบวาผูเชี่ยวชาญมีความรูและประสบการณการจัดทํา School  mapping 
เพราะเปนนโยบายที่ตองศึกษา  ผูเชี่ยวชาญสรุปวา School  mapping มีประโยชนมากเพราะเปน
การประมาณการการวางแผนการจัดการศึกษาในอนาคตและเปนเครื่องมือในการของบประมาณ
สนับสนุนในดานความหมายและขั้นตอนในการจัดทํา School  mapping เหมือนกับแนวของ
ยูเนสโก  สภาพปญหาที่พบในการดําเนินการ School  mapping คือนโยบายไมตอเนื่อง เนื้อหา
และกระบวนการยากในการปฏิบัติปญหาขอมูลในการวิเคราะหผูเช่ียวชาญเสนอแนะวาถาจะไป
สรางองคความรูและหลักสูตรฝกอบรมตองปรับเนื้อหาใหงายตอและเหมาะสมตอผูปฏิบัติควรนํา 
GIS เขามาชวยในการจัดทําSchool  mapping และมีการเชื่อมโยงไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนาการศึกษาจะเปนประโยชนสูงสุด  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและบทสรุป
ของผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยนําขอสรุปผลจากการวิ เคราะหเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของและการสัมภาษณ  
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและประสบการณการจัดทํา School  mapping  มาสรางองคความรู School  
mapping ขึ้นใหมโดยมีขั้นตอน ในการจัดทํา School  mapping ตามแผนภูมิที่  9  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่  10  ขั้นตอนการจดัทํา School  mapping จากองคความรูที่ผูวิจัยนําขอมูลจาก 
                        การวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาบูรณาการดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห
บริบทและสภาพการจัด
การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การพยากรณและ 
ประมาณการความตองการใน
การวางแผนพฒันาการศึกษา 

1.  การครอบคลุมของระบบการศึกษา 
2.  ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา 
3.  คุณภาพของการบริการการศึกษาและการใช 

ทรัพยากร 
4.  การใช GIS 
5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6.  คะแนน NT  O - NET 
7.  ผลการประเมินของ สมศ. 

1.  การคาดคะเนประชากรวยัเรียน 
2.  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคต 
3.  กําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปและการกําหนด
แผนชั้นเรียนรายป 
4.  การประมาณการจํานวนครู อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ครุภณัฑ งบประมาณ 

1.  ขอเสนอแนะดานโอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
2.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา 
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํา 
ขอเสนอแนะในการวางแผน 
การศึกษา 
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 1.3  การวิเคราะหการยืนยันองคความรู  School mapping โดยการประชุมสัมมนาอิง
ผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยไดนําองคความรู  School  mapping  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไป  ตรวจสอบสรางความ
นาเชื่อถือยืนยันขอมูลโดยการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  ในดานความ
เหมาะขององคความรูพิจารณาประเด็นความถูกตอง  ตามขั้นตอนการจัดทํา School  mapping  
การวิพากษ  เพื่อปรับปรุงองคความรู School  mapping  และขอเสนอแนะแนวทางในการนําองค
ความรูไปสรางหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3  ผูวิจัยคัดเลือกผูเช่ียวชาญที่มีความรูและประสบการณดาน School  mapping  
จํานวน  11  ทาน     ผลดังตารางที่  3   
 
ตารางที่  3  การวิเคราะหผลการยืนยันองคความรู School  mapping  ของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ  
                   องคประกอบของ  School  mapping 
 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 
องคความรู 

จํานวน รอยละ จํานวนคน รอยละ 
องคความรู School  mapping ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 

10 91 1 9 

  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไของคความรู School  mapping  ในดานการบูรณาการองค
ความรูที่สรางขึ้นมาใหม  ควรปรับใหงายเหมาะสมกับสภาพของผูที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง  สภาพ
ของบริบททางการศึกษาที่แตกตางกัน  และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการจัดทํา  School  
mapping  ในครั้งนี้ ไมควรยึดกรอบของยูเนสโกเทานั้น 
 จากตารางที่   3  พบวารอยละ  91  ของผูเชี่ยวชาญยืนยันวาองคความรู  School  mapping  
มีความเหมาะสมสามารถนําใชไดตามสภาพแกบริบททางการศึกษาโดยมีขอเสนอแนะ  ควรปรับ
ขั้นตอนและกระบวนการของ  School  mapping  ใหงายเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาและ
วัตถุประสงคของการจัดทําจะเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 111 

ตารางที่   4   วเิคราะหผลการยืนยนั  องคความรู  School  mapping  ดานขั้นตอนการทาํ  School  mapping ทั้ง  3  ขั้นตอน  ของผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความถูกตอง การนําไปใชประโยชน 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ถูกตอง ไมถูกตอง มีประโยชน ไมมีประโยชน 

รายการขั้นตอนการจัดทํา 
School  mapping 

จํานวน รายละ จํานวน รายละ จํานวน รายละ จํานวน รายละ จํานวน รายละ จํานวน รายละ 
ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหระบบ
การจัดการศกึษา 

11 100 - - 11 100 - - 11 100 - - 

ขั้นตอนที่  2  การคาดคะเน และ
พยากรณความตองการจัดการศึกษา 

9 82 2 18 9 82 2 18 11 100 - - 

ขั้นตอนที่  3  การจัดทํา ขอเสนอแนะ 
ทางการวางแผน 

            

3.1  ขอเสนอแนะดานโอกาสทาง
การศึกษา 

11 100 - - 11 100 - - 11 100 - - 

3.2  ดานคุณภาพและประสทิธิภาพ
การจัดการศกึษา 

11 100 - - 11 100 - - 11 100 - - 

3.3  การจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนาการศึกษา 

8 73 3 27 8 73 3 27 8 73 3 
27 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
 
สรุป  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping 
 1.  เสนอแนะใหตัดขั้นตอนการจัดทํา  GIS  ออก  เพราะมีคาใชจายสูงสามารถใชแผนที่
ของสถานศึกษาแทนได 
 2.  ในขั้นตอนการประมาณการความตองการในการวางแผนทางการศึกษา  ยังไมมีความ
ชัดเจนควรปรับใหชัดเจนและงายตอการนําไปใชไมควรยึดกรอบของยูเนสโก  ควรใหเหมาะสมกับ
บริบททางการศึกษา 
 3.  การวางแผนทางยุทธศาสตรเวลาจัดทําควรใหมีความเชื่อมโยงตอขั้นตอนการจัดทํา  
School  mapping  ในชั้นตอนการจัดทําขอเสนอแนะทางการศึกษาจะเกิดประโยชนสูงสุด 
 4.  ควรเพิ่มการวิเคราะหสภาพในดานขอมูลเชิงประจักษ  เชน  แหลงเรียนรู  ในชุมชน  
การสนับสนุนของการเมืองทองถ่ิน 
 5.  ควรตัดการวิเคราะหในขั้นตอนที่  2  การประมาณการความตองการในประเด็นที่ไม
เกี่ยวของและเหมาะสมออกเพราะหลักการ  School  mapping  ของยูเนสโก  จัดทํามานานอาจไมมี
ความเหมาะสมปจจุบัน 
 6.  ปรับขั้นตอนใหงายและสะดวกตอผูไปใชจริง และเหมาะสมกับสภาพบริบท 
 7.  ควรคิดโปรแกรม  สําเร็จรูปในการวเิคราะหขอมูล 
 
 
 จากตารางที่ 4  พบวา  ขั้นตอนในการจัดทํา  School  mapping  ผูเช่ียวชาญสวนใหญ  เห็นวา  
มีความเหมาะสม  มีความถูกตอง  และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  โดยมีขอเสนอแนะในการ
ไปจัดทํา  School  mapping  ในเขตนั้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  3  ปรับใหมีความงาย 
และเหมาะสมกับผูปฎิบัติและบริบททางการศึกษา  ควรเพิ่มขอมูล  เชิงประจักษ  เชน  แหลงเรียนรู
ในชุมชน  การสนับสนุนของ  การเมืองในทองถ่ิน  ในการจัดทําแผนยุทธพัฒนาการศึกษาแมจะเปน
เร่ืองที่ยุงยาก  แตมีประโยชนมาก ควรสรางความเชื่อมโยงในการจัดทําและขอเสนอแนะใหผูมี
ความรูความสามารถคิดและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป  การจัดทํา  School  mapping  ในอนาคต 
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ตารางที่  5  วิเคราะห  การนําองคความรู  School  mapping  ไปสรางหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา   
                 School  mapping  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี  เขต  3 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย รายการ 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 
การนําองคความรู  School  mapping ไป
สรางหลักสูตรฝกอบรมแกผูบริหาร
สถานศึกษา 

11 100 - - 

สรุปขอเสนอแนะการสรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping 
 1.  ปรับเนื้อหาใหงายในการทําความเขาใจและการของปฏิบัติในการฝกอบรม 
 2.  ควรจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนรูของผูใหญ  ซ่ึงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา  ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและทํา Work  Shop   
 3.  ในเรื่องของ  GIS  ควรตัดออกเพื่อความเหมาะสมกับจุดประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ 
 4.  การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเสนอใหใชรูปแบบที่ผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมทุกคน  โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  (งบไทยเขมแข็งปการศึกษา  2553) 
 5.  การสรางหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ควรสรางแบบประเมินไปพรอมกันแลว
นําไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและนําหลักสูตรไปทดลองกอนที่จะทําการทด
ทดลองใชจริง เพื่อจะไดปรับแกและเปนไปตาม หลักการของการพัฒนาหลักสูตร 
 6.  ควรหาประสิทธิผลของหลักสูตรดานทัศนคติผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝกอบรม 
 

 จากตารางที่  5  พบวา  ผูเชี่ยวชาญ  ทุกทานมีความเห็นตรงกับวามีความเหมาะสมที่จะนํา
องคความรูไปสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยมีขอเสนอแนะวา  ควรปรับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม
ใหงายในการทําความเขาใจและการปฏิบัติผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา  มีความถูกตองที่นําไปฝกอบรม 
กับผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูและประสบการเรื่อง  School  mapping  ในการจัดกิจกรรม
ฝกอบรมควรใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ  การจัดทํา  แผนยุทธศาสตรมีความเหมาะสม
เพราะเปนนโยบายของทางสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานควรใชแนวที่ผูบริหารเคยเขารับการฝกอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  (งบไทยเขมแข็ง)  ควรมีการหาคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม  
พรอมกับแบบประเมินหลักสูตรฝกอบรม  โดยผูเชี่ยวชาญและควรทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  
โดยผูเชี่ยวชาญและควรทดลองใชหลักสูตรอบรม  เพื่อปรับแกกอนที่จะทําการทดลองจริง 
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 ตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม School  mapping   
 2.1  การสรางหลักสูตรฝกอบรม School  mapping   
 ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในการประชุมยืนยันองคความรู  School  mapping  
ในเรื่องการสรางหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  เพื่อใชในการฝกอบรม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
(Taba)  ของ ไทเลอร (Tyler)  วิชัย  วงษใหญ  และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ทั้งในและตางประเทศประกอบดวย  1)  ศิริพงษ  เคาภายน  2)  ฐิติพร  พิชญกุล  3)  พจนีย  มั่งคั่ง    
4)  สุเมธ  งานกนก  5)  บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ  6)  สมคิด  พรมจุย  7)โทมัน  (Thomas)  8)  อาเธอส  
(Arthurs)  9)  ลอริดเซน  (Launidsen)  นําสรุปรวมในการสรางองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม  
School  mapping  ซ่ึงเสนอเปนแผนภูมิดังนี้ 
 
ตารางที่   6  สรุปองคประกอบของหลักสูตร  School  mapping  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

หลักสูตรฝกอบรม  
School mapping 

สาระสําคัญของหลักสูตร 

ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร
ฝกอบรมมี 4 ขั้นตอน 

1.  การรางหลักสูตร 
2.  การหาคุณภาพหลักสูตร 
3.  การทดลองใชหลักสูตร 
4.  การหาประสิทธิผลของหลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตร 
School mapping 

1.  หลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
2.  จุดประสงคของหลักสูตร 
3.  เนื้อหาและโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมแบงเปนหนวย
ฝกอบรม 
4.  กิจกรรมฝกอบรม 
5.  ส่ือและอุปกรณฝกอบรม 
6.  วัดและประเมินผลในการฝกอบรม 

 
 จากตารางที่ 6  พบวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  พบวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม School  
mapping  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผลจุดประสงคของหลักสูตร  เนื้อหาและโครงสรางของ
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หลักสูตร โดยการแบงเปนหนวยฝกอบรม  กิจกรรมฝกอบรม  ส่ือและวัสดุอุปกรณฝกอบรม  วัดผล
และประเมินผลฝกอบรมรายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรม  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 4 
ขั้นตอน คือการรางหลักสูตร การหาคุณภาพหลักสูตร  การทดลองใชหลักสูตร และการหา
ประสิทธิผลของหลักสูตร 
 
แผนภูมิที่  11   หนวยการเรียนรูหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ของสํานักงานเขตพื้นที่ 
                           การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 องคประกอบหนวยฝกอบรม  ประกอบดวย 
                           วัตถุประสงค เนื้อหาฝกอบรม  กิจกรรมฝกอบรม ส่ือและอุปกรณประกอบฝกอบรม 
                           วัดผลฝกอบรม  ในแตละหนวยประกอบดวยเนื้อหาตามแผนภูที่เสนอดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยที่  1 

ความหมายและกระบวนการ   
School  mapping 

-  ความหมาย  ของการวางแผนการศึกษา 
-  ความหมายของ  School  mapping   
-  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping 
-  ทดสอบหนวยที่  1 

 
หนวยที่  2 

การวิเคราะหระบบการจดัการศึกษา 
ของโรงเรียน  (Diagnosis of  the  

educational  system  at  the  School) 
 

ประกอบดวย 
-  การวิเคราะหความครอบคลุมของ 
   ระบบการศกึษา 
-  การวิเคราะหประสิทธิภาพภายใน 
   ระบบการศกึษาของโรงเรียน 
-  การวิเคราะหการใหบริการและการใช 
   ทรัพยากรของโรงเรียน 
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แผนภูมิที่  12  หนวยการเรยีนรูหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                       ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2  แบบประเมินประสิทธิผลฝกอบรม  School  mapping  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักการ  
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลฝกอบรมของ เคิรทแพทริก (Kirk  Patrick)  ของแบบวัดทัศนคติของ
ลิเคิรท (Likert)  ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom)  นํามาสรางเปนแบบประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝกอบรม ดังรายละเอียดตามตารางที่  7 
 
 

 
 

หนวยที่  3 
การคาดคะเนและประมาณการความ
ตองการ  การวางแผนการศึกษา  

(Estimating  demand:  Projections) 
 

ประกอบดวย 
-  การคาดคะเนจํานวนนกัเรยีน 
-  การคาดคะเนการเลื่อนช้ันนักเรียน   
   ป. 1 – ป. 6 
-  การจัดทําแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
   และแผนชัน้เรียนรายป 
-  การประมาณการ  ครู  อาคารครุภัณฑ   
   งบประมาณ 
-  ประเมินผลทายหนวยการเรียนรู 

 
 

หนวยที่  4 
การจัดทําขอเสนอในการวางแผน 
พัฒนาการศึกษา  (Preparation  of  
Prospective  School  mapping) 

 
 

ประกอบดวย 
-  การจัดทําขอเสนอดานโอกาสทาง  
   การศึกษา 
-  การจัดทําขอเสนอดวยประสิทธิภาพ 
   และคุณภาพทางการศึกษา 
-  การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา 
   การศึกษา 
-  ประเมินผลทายหนวย 
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ตารางที่  7  สรุปองคประกอบของแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  
                   School mapping  
องคประกอบของแบบประเมินประสิทธิผล จุดประสงคในการประเมิน 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูเขารับฝกอบรม 1.  เพื่อวิเคราะหเปรียบเทยีบเกี่ยวกับเพศวัฒน

ทางการศึกษาประสบการณในการทํางานเปน
องคประกอบการประเมินหลักสูตร 

ตอนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขา
รับการฝกอบรม เปน 

2.  เพื่อวัดทัศนคติของผูเขารับการอบรมที่มีตอ
หลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมอยางไร  
เพื่อเปนขอมูลในการปรับแกและพัฒนา
หลักสูตรตอไป 

ตอนที่ 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝกอบรม  เปนแบบทดสอบ จํานวน  30  ขอ 

3.  เพื่อประเมลิผลการเรียนรูที่เกิดหลังจาก
ฝกอบรมดานพุทธิพิสัยตามทฤษฏีการเรียนรู
ของบลูมและเพื่อหาความแปรปรวนของ
กระบวนการฝกอบรมวาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
กระบวนการฝกอบรมที่แทจริงหรือไม 

 
 2.3  การวิเคราะหผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม (Try  out)  โดยผูวิจัยนําไปอบรมกับ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  
30  คน  โดยวิเคราะหประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
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ตารางที่  8   แสดงคาเฉลี่ยสวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาของระดับความพึงพอใจของผูเขารับ 
                   การฝกอบรมที่มีผลตอหลักสูตรฝกอบรม   School  mapping   
 

ลําดับที่ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝกอบรม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

คาระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.1  วิทยากรมีความรูประการณดานเทคนคิการ
วางแผนSchool  mapping 

3.53 0.63 ระดับมาก 

1.2  สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.03 0.67 มาก 
1.3  ส่ือและอุปกรณมีความเหมาะสม 3.5 0.78 มาก 
1.4  ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.73 0.74 มาก 

ตอนที่ 1  
การจัด 
ฝกอบรม 
  
  
  1.5  เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.86 0.57 มาก 

2.1 เนื้อหาของฝกอบรมมีความสอดคลองกับ
หลักสูตร 

3.9 0.61 มาก 

2.2 เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุ 
ประสงคของหลักสูตร 

4.16 
 

0.70 
 

มาก 
 

2.3 การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

3.86 0.82 มาก 

2.4 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสม 

3.63 0.67 มาก 

2.5 เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมมีทักษะความรู
ความเขาใจประสบการณการจัดทํา School  
mapping ครบถวน 

3.66 0.76 มาก 

2.6 หลักสูตรฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรม
สามรถนําไปใชเปนขอมูลการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา 

3.86 0.57 มาก 

ตอนที่ 2 
ดาน 
หลักสูตร 
ฝกอบรม 
  
  
  
  
  
  

 2.7 หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน 4.26 0.69 มาก 
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ตารางที่  8     (ตอ)  
 

ลําดับที่ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝกอบรม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

คาระดับ
ความพึง
พอใจ 

3.1  การฝกอบรมนําหลักและแนวคิดทฤษฎีการ
ฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม 

3.43 0.57 ปานกลาง 

3.2 ความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการ
ฝกอบรม 

3.6 0.67 มาก 

3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝกอบรม 3.6 0.67 มาก 
3.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมกิจกรรมกับ
วิทยากร 

3.73 0.45 มาก 

ตอนที่ 3
ดานรูป 
แบบการ 
ฝกอบรม 
  
  

3.5 รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู เขาใจ และประสบการณ  ดาน
เทคนิคการวางแผน School  mapping 

3.66 0.55 มาก 

4.1 การประเมนิผลการฝกอบรมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ฝกอบรม 

4.46 0.57 มาก 

4.2 การประเมนิผลมีความสอดคลองกับเนือ้หา 3.86 0.57 มาก 
ของหลักสูตรฝกอบรม    
4.3  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหา
ของหลักสูตรฝกอบรม 

4.3 0.60 มาก 

4.4 การประเมนิผลทายหนวยการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

3.63 0.81 มาก 

ตอนที่ 4
ดานการ 
วัดและ 
ประเมิน 
ผลการ
ฝกอบรม 
  
  
  
  4.5 รูปแบบการประเมินสงผลใหผูเขารับการ

ฝกอบรมนําความรูและประสบการณไปใชเชน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 

4.56 0.50 
มากที่สุด 

 

 รวมคาเฉลี่ย 3.85  มาก 
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           จากตาราง  8  พบวา  ประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  
School mapping  ที่ทําการทดลองหลักสูตรฝกอบรม  จํานวน  22  ขอ  มีคาเฉลี่ยอยูที่  3.85 แสดงวา
ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ ตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับ มาก โดยที่แบบประเมินในดาน
รูปแบบการฝกอบรมโดยนําหลัก และทฤษฎีการฝกอบรมมาใชคาเฉลี่ยเทากับ  ( )X   3.43  อยูใน
ระดับปานกลาง และรูปแบบการประเมินสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมการ นําประสบการณ
ฝกอบรมไปทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจคาเฉลี่ย
สูงสุดที่ ( )X  4.56 อยูในระดับมากที่สุด 
 การวิเคราะหประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร  ผูวิจัยไดนํา
คะแนนสอบหลังฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมาวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตาม
เกณฑ  ซ่ึงเกณฑในการวิเคราะหประกอบดวย 

คาคะแนน 1 - 6 คะแนน  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับนอยที่สุดใหน้ําหนัก  1 คะแนน 
 คาคะแนน 7 - 12 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับนอยใหน้ําหนัก 2 คะแนน 
 คาคะแนน 13 - 18 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลางใหน้ําหนัก 3 คะแนน 
 คาคะแนน 19 - 20 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมากใหน้ําหนัก 4 คะแนน 
 คาคะแนน 21 - 30 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมากที่สุดใหน้ําหนัก 5 คะแนน 
นําคาน้ําหนักแปลงเปนระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามแนวคิดเบส (Best)  ดังนี้ 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับนอยที่สุด 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับนอย 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับปานกลาง 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับมาก 
 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม  ตามตารางที่ 9    
           
ตารางที่  9  แสดงระดับสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping 
 

ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลงัฝกอบรม คาน้ําหนกัคะแนน 
1 24 4 
2 23 4 
3 23 4 
4 21 4 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลงัฝกอบรม คาน้ําหนกัคะแนน 

5 21 4 
6 24 4 
7 26 5 
8 21 4 
9 25 4 
10 24 4 
11 22 4 
12 24 4 
13 22 4 
14 22 4 
15 23 4 
16 19 4 
17 24 4 
18 25 4 
19 24 4 
20 21 4 
21 23 4 
22 27 5 
23 20 4 
24 25 5 
25 18 3 
26 17 3 
27 18 3 
28 17 3 
29 19 4 
30 22 4 

รวมคาเฉลี่ยคาน้ําหนกัคะแนน 3.96 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ระดับมาก 

   ส
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 จากตารางที่  9  พบวา  เมื่อนําคะแนนของผูเขารับการฝกอบรมมาวิเคราะหเพื่อหาระดับ
ของผลสัมฤทธิ์ปรากฏวาไดคาเฉลี่ยของน้ําหนักคะแนนเทากับ 3.96  แสดงวาประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  เมื่อนําหลักสูตรไปทดลองใช (Try - out)  มีผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับมาก 
 ผูวิจัยนําเอาคะแนนทดสอบกอนเขารับการอบรมมาเทียบกับคะแนน  หลักการฝกอบรมวา
มีผลตางกันหรือไม  โดยการใช T - test ผลการวิเคราะหตามตารางที่  10  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม (Try - out)  โดยใช 
                คะแนนสอบกอนฝกอบรม และหลังฝกอบรมโดยใช t - test พบวา 
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std.Error 

Mean 
Pair           PRE     
1               POST 

18.4000 
22.1333 

30 
30 

3.86496 
2.64879 

.70564 

.48360 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig 
Pair 1        PRE&POST 30 .719 .000 

 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Lower Upper 

t 

Pair 1   PRE-POST -3.7333 2.69013 .49115 -4.7378 -2.7288 -7.601 
 

Paired Sample Test 
 df Sig.(2-tailed) 
Pair 1         PRE-POST 29 .000 
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 จากตารางที่ 10  พบวา คะแนนกอนเขารับการฝกอบรม (Pre-test) และหลังจากฝกอบรม
(Post-test) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .000 แสดงวาการฝกอบรมมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 
 จากการนําหลักสูตรไปทดลองใชผูวิจัยคนพบขอบกพรองและนํามาปรับแกไขหลักสูตรให
มีความสมบูรณตามหลักแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่  11  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 11 แสดงขอสรุปการปรับปรุงแกไขและการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  

ประเด็นการแกไขปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 

รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

1.  ดานเนื้อหากระบวนการจดัทํา 
School  mapping ในหนวย
ฝกอบรมที่ 3 การคาดคะเนและ
ประมาณการความตองการใน
การวางแผนการศึกษา 

1.1  ปรับกระบวนการคาดคะเนและประมาณการการวางแผน
การศึกษามนดานการวิเคราะหขอมูลขอใหปรับใหงายตอการ
ทําความเขาใจและการปฏิบตัิจริง 
1.2  เวลาในการฝกอบรมใชกิจกรรมที่หลากหลายและเนนการ
ปฏิบัติจริง 

2.  ดานกิจกรรมฝกอบรม 2.1  ควรใชกิจกรรมที่หลากหลายเราความสนใจของผูเขารับ
การฝกอบรม เชน เกมส กรณีศึกษา 
2.2  วิทยาการฝกอบรมใชวทิยากรภายนอกที่มีความรูและ
ประสบการณโดยตรงเกีย่วกบั School  mapping 

3.  การประเมนิผลฝกอบรม 3.1  ควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดจัดทําการวัดผลประเมินผล
ทายหนวยฝกอบรมทุกหนวย 
3.2  ควรใหผูเขารับการฝกอบรมรับขอมูลของโรงเรียนเพื่อ
ประกอบการฝกอบรมและประเมินผล 
3.3  ควรเนนการปฏิบัติจริงและนําไปปรับใชไดในสถานศึกษา 

4.   หนวยการเรียนรูที่ 4 การ
จัดทําขอเสนอแนะทางการ
วางแผนการศึกษาและการจดัทํา
แผนยุทธศาสตร นํามาพัฒนา
การศึกษา 

4.1  ใชขอมูลสถานศึกษาในการจัดทําขอเสนอแนะทางการ
วางแผนการศึกษา 
4.2  การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเปนสิ่งทีม่ี
ประโยชนมากผูเขารับการฝกอบรมมองภาพการพัฒนา
สถานศึกษาไดตรงสภาพจริงและเหมาะสมไดตรงสภาพจริง
และเหมาะสมกับบริบทสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรู  มีประสบการณและสามารถนําไปใชได 
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ตารางที่ 11(ตอ) 
 

ประเด็นการแกไขปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 

รายละเอียดทีป่รับปรุงแกไข 

5.  ระยะเวลาในการฝกอบรม 5.1  เพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม 
5.2  สามารถปรับระยะเวลาในการฝกอบรมไดตามความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคการฝกอบรม 

 
 จากตารางที่ 11  พบวาในการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชควรปรับแกดานกระบวนการจัดทํา 
School  mapping ใหงายตอการปฏิบัติและใชไดจริง  จัดกิจกรรมฝกอบรมมีหลากหลายวิทยากรควร
มีความรูประสบการณตรงเกี่ยวกับ School  mapping การประเมินผลเนนการปฏิบัติและนําไปใช
ปรับใชไดจริงและในการฝกอบรมควรเพิ่มระยะเวลาและปรับไดตามวัตถุประสงคของอบรมครั้งนั้น 
 
ตอนท่ี 3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม School mapping กับกลุมตัวอยางจํานวน 48 
คน  เปนผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยอบรมจํานวน 2 วัน 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหบรรลุเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3  การหาประสิทธิผล
ของหลักสูตรฝกอบรม School mapping คําถามวิจัยขอที่ 3 ที่วา “ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
School  mapping ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรอยูในระดับไทฟ”  และสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 3 ที่วาประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝกอบรมอยูในระดับมาก และเกิดจากการทดลองที่แทจริง  ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่และคาเฉลี่ยรอยละ  ( X )  ของกลุมตัวอยางงานวิจยั  School  mapping   
                  จํานวน  48  คน 
 

สถานภาพผูเขารับการฝกอบรม จํานวนคน คาเฉลี่ย (Χ ) 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
39 
9 

 
81 
19 

อายุผูเขารับการฝกอบรม 
 25 - 35 
 36 - 45 
 46 - 50 
 มากกวา  50 

 
5 
7 

10 
26 

 
10 
15 
21 
54 

ตําแหนง 
 ครูผูสอน 
 ผูบริหารสถานศึกษา 

 
- 

48 

 
- 

100 
ประสบการณทํางาน  (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 
 การสอน 
 การบริหาร 
 นักวิชาการ (ประสบการณดานการวางแผน) 

 
48 
48 
1 

 
100 
100 
2 

ประสบการทํางาน 
 5 - 15 
 16 - 25 
 มากกวา  25  ป 

 
10 
9 

29 

 
21 
19 
60 

วุฒิทางการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
- 

21 
27 
- 

 
- 

44 
56 
- 
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 จากตารางที่ 12 พบวา  สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรมเปนผูชายรอย  81  สวนใหญผู
เขารับการฝกอบรมมีอายุ  มากกวา  50  ป  ตําแหนงผูที่เขารับการฝกอบรมเปนผูบริหาร และเคยมี
ประสบการณทางการสอนมากอนที่จะเปนผูบริหาร  เปนนักวิชาการที่มีประสบการณวางแผน  คาเฉลี่ย 
รอยละ  2  ประสบการณทํางานสวนใหญ  มีประสบการณมากกวา  25  ป  ถึง  รอยละ  60  วุฒิทาง 
การศึกษาสวนใหญผูบริหารมีวุฒิในระดับปริญญาโทรอยละ  56 

3.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม โดยการ
หาคาเฉลี่ย  จากการประเมนิรายการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุประดับความ
พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 13 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 13  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาของระดับความพึงพอใจของผูเขารับ 
                   การฝกอบรมที่มีผลตอหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping   

ลําดับที่ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝกอบรม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

คาระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.1 วิทยากรมีความรูประการณดานเทคนคิการ
วางแผน  School  mapping 

4.04 0.69 มาก 

1.2 สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.29 0.91 มาก 
1.3 ส่ือและอุปกรณมีความเหมาะสม 4.08 0.58 มาก 
1.4 ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.8 0.76 มาก 

ตอนที่ 1 
การจัด 
ฝกอบรม 
  
  
  1.5 เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4 0.66 มาก 

2.1 เนื้อหาของฝกอบรมมีความสอดคลองกับ
หลักสูตร 

3.95 0.62 มาก 

2.2 เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4 0.66 มาก 

2.3 การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

4.04 0.81 มาก 

2.4 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสม 

3.87 0.80 มาก 

ตอนที่ 2  
ดาน
หลักสูตร 
ฝกอบรม 
  
  
  
  

2.5 เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมมีทักษะความรู
ความเขาใจประสบการณการจัดทํา School  
mapping ครบถวน 

4.04 0.69 มาก 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

ลําดับที่ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝกอบรม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

คาระดับ
ความพึง
พอใจ 

2.6 หลักสูตรฝกอบรมทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมสามรถนําไปใชเปนขอมูลการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

4.04 0.69 มาก 

 2.7 หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน 4.08 0.72 มาก 
3.1 การฝกอบรมนําหลักและแนวคิดทฤษฎี 4.04 0.69 มาก 
การฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม    
3.2 ความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการ
ฝกอบรม 

4.08 0.65 มาก 

3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝกอบรม 4.08 0.78 มาก 
3.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมกิจกรรมกับ
วิทยากร 

4.04 0.55 มาก 

ตอนที่ 3 
ดานรูป 
แบบการ 
ฝกอบรม 
  
  

3.5 รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู เขาใจ และประสบการณ ดาน
เทคนิคการวางแผน School  mapping 

4.08 0.65 มาก 

4.1 การประเมนิผลการฝกอบรมมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

4.08 0.58 มาก 

4.2 การประเมนิผลมีความสอดคลองกับเนือ้หา
ของหลักสูตรฝกอบรม 

4.08 0.58 มาก 

4.3  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหา
ของหลักสูตรฝกอบรม 

4.08 0.65 มาก 

4.4 การประเมนิผลทายหนวยการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

4.08 0.58 มาก 

ตอนที่ 4
ดานการ 
วัดและ
ประเมิน 
ผลการ
ฝกอบรม 
  
  
  
  
  

4.5 รูปแบบการประเมินสงผลใหผูเขารับการ
ฝกอบรมนําความรูและประสบการณไปใชเชน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 

4.04 0.69 มากที่สุด 

  รวมคาเฉลี่ย    ( X )                              4.04  มาก 
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    จากตารางที่ 13 พบวา แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรม School mapping คาเฉลี่ยอยูใน ( X ) 4.04  อยูในระดับมาก โดยแบบประเมินใน
ความพึงพอใจดานระยะเวลาในการฝกอบรมมีคาเฉลี่ย  ( X )  นอยสุดคือ 3.8 และคาความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยของสถานที่ฝกอบรมมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยมากสุดคือ ( X ) 4.29 
 3.3  การวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยผูวิจัยนําเอาคะแนนหลังฝกอบรมมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยแลวมาแปลงคาคะแนนเฉลี่ยเปนระดับผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรตามแนวคิดของ เบส 
(Best) ดังนี้ 

 คาคะแนน 1 - 6 คะแนน  หมายความวา  มีผลสัมฤทธิ์นอยสุดคาน้ําหนัก  1 คะแนน 
  คาคะแนน 7 - 12 คะแนน หมายความวา  มีผลสัมฤทธิ์นอยที่สุดคาน้ําหนัก  2 คะแนน 
  คาคะแนน 13 - 18 คะแนน หมายความวา  มีผลสัมฤทธิ์ปานกลางคาน้ําหนัก  3 คะแนน 
  คาคะแนน 19 - 20 คะแนน หมายความวา  มีผลสัมฤทธิ์มากคาน้ําหนัก  4 คะแนน 
  คาคะแนน 21 - 30 คะแนน หมายความวา  มีผลสัมฤทธิ์มากที่สุดคาน้ําหนัก  5 คะแนน 
 นําคาน้ําหนักของคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  ซ่ึงปรับมาจาก
แนวคิดของเบส (Best) ดังนี้ 
  คาน้ําหนกัคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับนอยที่สุด 
  คาน้ําหนกัคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับนอย 
  คาน้ําหนกัคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับปานกลาง 
  คาน้ําหนกัคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับมาก 
  คาน้ําหนกัคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรระดับมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 14 สรุปผลการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม School  mapping 

ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลงัฝกอบรม คาน้ําหนกัคะแนน 
1 20 4 
2 23 4 
3 25 5 
4 21 4 
5 26 5 
6 25 5 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลงัฝกอบรม คาน้ําหนกัคะแนน 

7 24 4 
8 22 4 
9 25 5 
10 24 4 
11 26 5 
12 23 4 
13 17 3 
14 12 2 
15 16 3 
16 12 2 
17 19 3 
18 10 2 
19 24 4 
20 18 3 
21 12 2 
22 21 4 
23 16 3 
24 22 4 
25 25 5 
26 25 5 
27 22 4 
28 23 4 
29 20 4 
30 23 4 
31 25 5 
32 23 4 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลงัฝกอบรม คาน้ําหนกัคะแนน 

33 23 4 
34 25 5 
35 23 4 
36 24 4 
37 13 3 
38 20 4 
39 12 2 
40 15 3 
41 18 3 
42 18 3 
43 14 3 
44 17 3 
45 19 4 
46 17 3 
47 18 3 
48 17 3 

คาเฉลี่ยคาน้ําหนักคะแนน 3.68 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม มาก 

 
 จากตารางที่  14 พบวาเมื่อนําคะแนนหลังฝกอบรมมาหาระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝกอบรมไดคาเฉลี่ยของน้ําหนักคะแนนเทากับ  3.68  แสดงใหเห็นวาประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิ
ของหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก 
 3.4  ผลการวิเคราะห  ความแปรปรวน (Two - way  Factorial  ANOVA) เพื่อตองการทราบ
วาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเกิดจากการทดลองฝกอบรมที่แทจริงหรือไม  การทดสอบกอนฝกอบรม
มีผลหรือไมผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 วิเคราะหความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิหลักสูตร (Two - way  Factoria  ANOVA) 1 
 

University  Analysis  of  Variance 
Between-subjects Factors 

 N 
A              1.00 
                 2.00 
B              1.00 
                 2.00 

             24 
24 
24 
24 

Tests of Between-subjects Effects 
Dependent Variable : POST 

Source 
Type lll sum 
Of Squares 

df Meen Square F Sig 

Corrected Model  
Intercept 
A 
B 
A * B 
Error 
Total 
Corrected Total 

588.417a 

19280.083 
.333 

588.000 
.083 

351.500 
20220.000 

939.917 

3 
1 
1 
1 
1 

44 
48 
47 

196.139 
19280.083 

.333 
588.000 

.083 
7.989 

24.552 
2413.439 

.042 
73.605 

.010 

.000 

.000 

.839 

.000 

.919 

 
a. R squared = 0626 (Adjusted R Squired = .601)  
  
 จากตารางที่ 15 พบวา  1)  กลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบกอนฝกอบรมและไมไดรับการ
ทดสอบกอนฝกอบรม  (แทนตัวอยางกลุม A)  คํานวณคา F ไดเทากับ .042  มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .839  ซ่ึงมีคามากกวา  .05  แสดงใหเห็นวาการทดสอบกอนเขารับอบรมและกลุมที่ไมไดรับการ

                                                        
1 Kirk E.R. Experimental Design : Proeduhes for Behavioral Science, 3rd ed. (California : 

Brooks / Cole, 1995),367-370. 
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ทดสอบกอนฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรไมแตกตางกัน 2) กลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรม
และกลุมตัวอยางที่ไมไดรับการฝกอบรม (แทนกลุมตัวอยาง B)  คํานวณคา F ไดเทกับ 73.605  มี
นัยสําคัญของสถิติที่ .000  ซ่ึงมีคานอยกวา  .01  แสดงใหเห็นวามีผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม
แตกตางกันระหวางกันระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูที่ไมไดรับการฝกอบรม  3)  ปฏิสัมพันธ
ระหวางการทดสอบกอนฝกอบรมและกระบวนการฝกอบรม (แทนดวย A × B)  คํานวณคา F ได
เทากับ  .010  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .919  ซ่ึงมีคามากกวา  .05  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดง
ใหเห็นวาการทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรแสดงใหเห็นวา
และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมนั้นเกิดจากกระบวนการฝกอบรมที่แทจริง 

   ส
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  (Mixed  methodology) วัตถุ 
ประสงคการวิจัยเพื่อ 1)  ทราบองคความรู  School  mapping  2)  เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  School  mapping   3)  เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  
กําหนดขั้นตอน ในการดําเนินการวิจัยเปน  3  ขั้นตอน คือ  ขั้นที่  1  การสรางองคความรู  School  
mapping  ในขั้นนี้ไดศึกษาดวยเทคนิควิเคราะหเอกสาร  (Documentary  analysis)  การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและสรางองคความรู  School  mapping  และยืนยันองคความรู  School  mapping  การ
ประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  ขั้นที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม School  
mapping  ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาบูรณาการรวมกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมฝกอบรม  และการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมมาสรางหลักสูตรฝกอบรม  School  
mapping  และแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  โดยวัดในดานความพึงพอใจของ
ผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคา  IOC ไดเทากับ  
.79   หาคาความเชื่อมั่น ของแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไดคาความ
เช่ือมั่น  .97  แบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรไดหาความเชื่อมั่น kR-21 เทากับ  .88  และคา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบไดระหวาง  0.20 - 0.47  ตอจากนั้นผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรมไป
ทดลองใช (Try - out)  กับผูบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 
จํานวน  30  คน   นําขอบกพรองและปญหาที่พบจากการทดลองใชหลักสูตรมาปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความสมบูรณและเหมาะสม  3)  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  
School  mapping กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 จํานวน  48  คน  โดยใชแผนแบบการทดลองสี่กลุมโซโลมอน 
 สถิติวิเคราะหขอมูลไดแกความถี่ (Requiem)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  การวิเคราะหความแตกตาง t - test  การวิเคราะห
ความแปรปรวน Two - way  ANOVA  ซ่ึงผลของการคนพบในงานวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  (The  Development  
of  School  mapping  Training  Program)  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1.  องคความรู  School  mapping  ประกอบดวย 
  1.1  ความหมายของ School  mapping  หมายถึงเทคนิคการวางแผนในระดับทองถ่ินที่
กําหนดความตองการการจัดการศึกษาในอนาคต  เพื่อตอบความตองการดานอุปสงค  (Demand)  
อุปทาน  (Supply)  กําหนดมาตรการในการพัฒนาการศึกษาดานโอกาสความเสมอภาค
ประสิทธิภาพคุณภาพทางการศึกษา  การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  1.2  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน คือ  1)  การวิเคราะห 
ระบบการจัดการศึกษา  (Diagnosis  of  the  educational  system  at  the  School )  2)  การ
คาดคะเนและพยากรณความตองการในการจัดการศึกษา (Estimating  demand : Projections)  3)  
การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนทางการศึกษา  (Preparation  of  prospective  School  
mapping)   
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนีค้ือ  
  2.1  การรางโครงสรางหลักสูตรการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมกิจกรรมฝกอบรมและการประเมินหลักสูตรฝกอบรม  นํามาบูรณาการกับขอ 
เสนอแนะของผูเกี่ยวของจากการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญไดสรุปขอมูลเปนหลักสูตร
ฝกอบรม School mapping ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมดังนี้คือ 
   2.1.1  องคประกอบหลังหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  ประกอบดวย
หลักสูตร และเหตุผลของหลักสูตร  จุดประสงคของหลักสูตร  โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร
กิจกรรมฝกอบรม  ส่ือประกอบการฝกอบรม  การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
   2.1.2  องคประกอบดานเนื้อหาหลักสูตรแบงเปน  4 หนวยการฝกอบรมประกอบ 
ดวยหนวยที่ 1 ความหมายการะบวนการวางแผนการศึกษา  School mapping  หนวยฝกอบรมที่ 2  
การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา (Diagnosis of the educational  system  at  the  School)  
หนวยที่  3  การคาดคะเนและพยากรณความตองการจัดการศึกษา (Estimating  demand : 
Projections)  หนวยที่ 4  การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนทางการศึกษา (Preparation  of  the  
prospective  School  mapping)   
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   2.1.3  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมแบงเปน 3 ตอนคือ 1)  
สถานภาพ ของผูเขารับการฝกอบรม  2)  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  3)  
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม 
  2.2  การหาคุณภาพหลักสูตรโดยการนําหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมิน
ประสิทธิผล ฝกอบรมไปหาคา  IOC  ไดเทากับ.796  แบบประเมินประสิทธิผลฝกอบรมไปหาคา
ความเชื่อมั่นในดานประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรไดคาความเชื่อมั่น  .97 ในดาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลักสูตรไดคาความเชื่อมั่น  .88  และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ไดระหวาง 0.20 - 0.47  
  2.3  นําหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมไปทดลอง
ฝกอบรมระยะเวลาจํานวน   1  วันกับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  จํานวน  30  คนผลของการทดลองใชหลักสูตร  พบวา  ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยูในระดับมาก  คะแนน
ทดสอบกอนฝกอบรมและหลักการฝกอบรมมีความแตกตางกัน 
  2.4  ขอสรุปในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรหลังจากผูวิจัยทําหลักสูตรไป
ทดลองใชพบสภาพปญหาและแนวทางในการแกไขพัฒนาหลักสูตรดังตอไป 
   2.4.1  ดานหนวยฝกอบรมที่ 3  การคาดคะเนและพยากรณความตองการในการ
วางแผน  ตองปรับใหงายตอการเรียนรูการนําไปปฏิบัติมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมและบริบทของผูเขารับการฝกอบรม 
   2.4.2  ในหนวยฝกอบรมที่ 4 การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการศึกษาใหแจงผูเขารับการฝกอบรมเตรียม
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนลวงหนาและเมื่อเวลาปฏิบัติจะแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนผูเขารับการฝกอบรม 
   2.4.3  กิจกรรมกรรมฝกอบรมควรหลากหลายมีเกมสการศึกษากระตุนใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีความสนุกเราใหตื่นเตนในการที่จะรับการฝกอบรมการจัดสื่อท่ีหลากหลายและเรา
ใจ  ควรจัดใหมีกรณีศึกษาเพื่อฝกทักษะในการแกปญหา 
   2.4.4  ตองเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับวัตถุของการฝกอบรม
หลักสูตรอยางนอย  2  วัน  ถาตองทํา  Work  shop ดวยการใชเวลา  5  วัน   
   2.4.5  การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมตองใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบ
ประเมินผลทายหนวยการเรียนรูทุกหนวยเปนการทบทวนความรูประสบการณ  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการนําไปปฏิบัติตอไป 
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 3.  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  
  ผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป
ฝกอบรมกับกลุมตัวอยางเปนการบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 3  จํานวน 48 คน  โดยการใชการทดลองแบบสี่กลุมโซโลมอน  พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก  คะแนนทดสอบของ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยูในระดับมาก  เมื่อไปหาคาความแปรปรวน  โดยใช  Two  way  
ANOVA พบวาผูผลสัมฤทธิ์ของผูอบรม  คะแนนทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมและผูไมไดรับ
การทดสอบกอนฝกอบรมไมมีความแตกตางกัน  ผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรมและไมได
รับการฝกอบรม  มีความแตกตางกันและผลการวิเคราะห  ปฏิสัมพันธระหวางการทดสอบกอน
ฝกอบรมกับการฝกอบรม  พบวาการทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรแสดงใหเห็นวากระบวนการฝกอบรม  การจัดทํา School  mapping  ผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสูตรฝกอบรมเกิดจากกระบวนการฝกอบรมที่แทจริง 
 
อภิปรายผล 
 การวิจยัในครัง้นี้มีประเดน็ทีค่นพบเกีย่วกบัหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  และ
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมและสามารถอธิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อ
ความชัดเจนและนําผลการวจิัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปดงันี้ 
 1.  องคความรู  School  mapping 
  1.1  ความหมายของ  School  mapping เปนเทคนิคการวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ิน
ที่กําหนดความตองการการจัดการศึกษาในอนาคต  เพื่อตอบสนองความตองการในดานอุปสงค 
(Demand)  อุปทาน (Supply)  กําหนดมาตรฐานการพัฒนาการศึกษาในดานโอกาสความเสมอภาค 
ประสิทธิภาพ  คุณภาพทางการศึกษาและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดความหมายและ
กระบวนการจัดทํา  School  mapping  สวนใหญนํามาจากหนวยงานการวางแผนระหวางประเทศ 
ของยูเนสโก (IIEP : International Institute for Education Planning UNESO) เปนตนแบบ  
เอกสารทางวิชาการที่พบในประเทศไทยมีจํานวนนอยมากเห็นไดจากของ บุญลือ ทองอยู เร่ือง 
เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School mapping) กองแผนงานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และของ ไตรรงค มณีสุธรรม สํานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรื่อง School mapping  ในการจัดทําไดนําขั้นตอนของยูเนสโกมาปรับใหเหมาะสม
วัตถุประสงคและบริบทของการจัดทํา 
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  1.2  ประโยชนของการจัดทาํ School mapping มีประโยชนมากเพราะเปนการวิเคราะห
สภาพการจัดการศึกษาในอดตี การประมาณการณความตองการการจดัการศึกษาในอนาคต ซ่ึงจะ
มีผลตอการวางแผนพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา มีความสอดคลองกับการสัมภาษณ ของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 7  ทาน และการประชุมยืนยนัองคความรู จากการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  
(Connoisseurship) นอกจากนั้น  นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชินวรณ  
บุญยเกยีรติ เกีย่วกับจัดทํา  Road  map  การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา 2553 - 2554  
ขอที่ 3 ใหทุกตําบลจัดทํา School mapping เพื่อประมาณการจํานวนนกัเรยีนและทรัพยากรในการจดั
การศกึษาใน อนาคต  แสดงใหเห็นวา  เทคนิคการวางแผน School mapping มีความสําคัญตอการ
วางแผนการศึกษาในอนาคต 
  1.3  การดําเนินการขั้นตอน  School   mapping  ประเทศไทยไดนําเขามาใชในการ
วางแผนการศึกษาเวลานาน แตไมมีความตอเนื่องเหตุผลมาจากความยากของเนื้อหาในการ
วิเคราะหการคาดคะเน และประมาณการ  มีความจําเปนตองใชสถิติวิเคราะห  นอกจากนั้นตองใช
ขอมูลวิเคราะหจํานวนมาก  เห็นไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการประชุมยืนยันขอมูลการ
ประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) ซ่ึงมีความเห็นสอดคลองกัน 
  1.4  การจัดทํา  School  mapping  มีความจําเปนตองปรับเนื้อหา ใหเหมาะสมกับ
สภาพบริบททางการศึกษา ตัวอยาง  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา ควรใชขอมูลในเชิง
ประจักษเขาไปรวมวิเคราะหดวย เชน แหลงเรียนรู ในชุมชน สภาพของการเมืองทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ และแนวนโยบาย การ
จัดทํา School mapping ของ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วาไมจําเปนตองจัดทําเหมือนกันทุกเขตพื้นที่ทางการศึกษาใหดูความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคและบริบทของเขตพื้นที่ทางการศึกษา  
  1.5  การจัดทํา School mapping มีความเชื่อมโยง กับการจัดทําแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาการศึกษา โดยเทคนิคการวางแผน School mapping ทําการวิเคราะหสภาพระบบการศึกษา
ในอดีต และประมาณความตองการในการจัดการศึกษาในอนาคตจัดทําขอเสนอแนะในการวาง
แผนการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา แผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร  เห็น
ไดขอเสนอของไตรรงค  มณีสุธรรม  
  1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับ School mapping ในตางประเทศหนวยงานที่จัดทําจะเปน
ของการวางแผนระหวางประเทศยูเนสโก ที่กับประเทศที่กําลังพัฒนา เหตุผลเพราะเปนขอมูลใน
การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน เชน งานวิจัยของ โกวินดา (R. Govinda) ที่จัดทําใน
ประเทศอินเดีย ของ เอฟ เคียโรด (F. Caillods) ที่ทําในสาธารณรัฐ แทน ซาเนีย (Tanzania) 
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สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยมีจํานวนนอยมาก จะมีการนําเทคนิค School mapping มีการปรับ
ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
1 ไดทําการวิจัยการศึกษาเรื่องการจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษา School mapping เพื่อตองการทราบ
สภาพแวดลอมทางการศึกษา และกําหนดกลุมโรงเรียนคุณภาพ (Homogeneous Quality Zone) 
นอกจากนั้นการวิจัยยังนําเอา GIS  เขามาบูรณาการทําใหไดขอมูลครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เชน 
งานวิจัยของสภาการศึกษาที่ประยุกตไวระบบสารสนเทศในการประเมินผลการศึกษา งานวิจัยของ 
สถาบันการวางแผนระหวาง ประเทศ ยูเนสโก  IIEP  ของยูเนสโก ไดทําการวิจัยเรื่อง  การใช  School  
mapping  และระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร (GIS) มาปรับปรุงการวางแผนในระดับจุลภาค 
(Micro-Planning)  
  1.7  การนําองคความรูไปสรางหลักสูตรฝกอบรม School  mapping ผูวิจัยปรับเนื้อหา
และกระบวนการใหงายตอการปฏิบัติและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา  นําการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจัดทําในขั้นตอนที่ 3 การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาและตัดการจัดทํา GIS  ออกไปตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในการประชุมอิงสัมมนา
ผูเชี่ยวชาญ  เพราะจะพบปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดทํา GIS  แตถาจัดทําในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในระดับประเทศ  ควรนํา GIS  มาสนับสนุน 
 ตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  
  2.1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร School  mapping  ประกอบดวย  1)  การออกแบบ
และการสรางหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  2)  การหาคุณภาพของหลักสูตรและแบบ
ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร  3)  การทดลองใชหลักสูตร  แกไขปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสมบูรณ  4)  หาประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
(Taba)  ไทเลอร (Tyler, 1969)  วิชัย  วงษใหญ   
  2.2  องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม School  mapping  ประกอบดวยหลักการ
และเหตุผลของการสรางหลักสูตรจุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม  โครงสรางเนื้อหาโดย
แบงเปน 4 หนวย  ฝกอบรมประกอบดวยหนวยที่ 1)  ความหมายและกระบวนการการจัดทํา  
School  mapping หนวยที่ 2 การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา  หนวยที่ 3 การคาดคะเน
พยากรณความตองการในการวางแผนการศึกษา หนวยที่ 4  การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผน
ทางการศึกษา  กิจกรรมฝกอบรมใชกิจกรรมฝกอบรมที่หลากหลาย  ส่ือประกอบการฝกอบรมและ
การวัดประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม เปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรการเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญและสอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ  งามกนกที่ทําวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตร
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ฝกอบรมเพิ่มอํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
กระบวนการศึกษาธิการ สรางหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลักการและเหตุผล  จุดมุงหมาย  
เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 
  2.3  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย  1) การประเมิน
สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม  2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ตอหลักสูตร  3)  แบบทดสอบประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมเปนไปตาม
แนวคิดประเมินหลักสูตรของเคิรก แพทริค (Kirk patnick)  ที่เสนอแนวคิดการประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรมในดานปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมประเมินการเรียนรูเปนไป
ตามวัตถุประสงค  ตามแนวคิดของวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert)  เพราะทัศนคติดูจะเปนการ
บอกทิศทางชอบหรือไมชอบมีผลตอการดําเนินการนั้นใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของบลูมดานพุทธพิสัย 
  2.4  การนําหลักสูตรไปทดลองใชเพื่อนําขอมูลมาแกไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ผลของการนําหลักสูตรไปทดลองใชประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมความพึงพอใจของผูที่เขา
รับการฝกอบรมอยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยูในระดับมากนําคะแนนสอบกอน
ฝกอบรมและหลังอบรมมีความแตกตางกัน  ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรในดานปรับกระบวนการในหนวยที่ 3 การคาดคะเนและพยากรณความตองการวางแผน
การศึกษาใหงายและเหมาะสมกับบริบทของผูเขารับการฝกอบรม  การจัดทําแผนยุทธศาสตรใหผู
เขารับการฝกอบรมไดเตรียมขอมูลมาลวงหนา  กิจกรรมฝกอบรมควรใชอยางหลากหลาย  ควร
เพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรมวิทยากรควรมีความรูและประสบการณตรง  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิด
ของวิชัย  วงษใหญ  ที่เสนอแนะวา  ถาใหหลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิผลตองนําหลักสูตรที่สราง
ไปทดลองใชกอนและแนวคิดของทาบา วา  การพัฒนาหลักสูตรจากลางขึ้นบน  โดยเลือกจาก
ผูบริหารและขยายไปสูเหนือกวาการคัดเลือกเนื้อหา  คัดเลือกประสบการณ  การกําหนดสิ่งที่
ประเมินใหมีความชัดเจนจะสงผลตอประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมและงานวิจัยของศิรพงษ  
เคาภายน  ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการความขัดแยง
ของตํารวจชุมชนและงานวิจัยของฐิติพร  พิชญกุล  ที่ทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
แกปญหาอนาคตของศึกษาราชภัฏวิทยาลงกรณทีมีขั้นตอนในการนําหลักสูตรไปทดลองใชกอน
เพื่อนําขอมูลมาแกไขและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรกอน 
 ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  ขอคนพบจากงานวิจัยมีประเด็น
อภิปรายผลดังนี้ 
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 3.1  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  สุพรรณบุรี เขต 3  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดทดลองหลักสูตรไปฝกอบรมกอนและนําผลการ
ทดลองมาพัฒนาปรับปรุง แกไข  กอนที่ทําการทดลองจริง  ในการคัดเลือกวิทยากรในการฝกอบรม  
เปนวิทยากรภายในเขตพื้นที่  ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความสามารถเขาใจ  บริบทของสถานศึกษาเปนอยาง
ดี  มีการเตรียมความพรอมจัดกิจกรรมฝกอบรมที่หลากหลาย  และสรางบรรยากาศการฝกอบรมที่ดี  
ตามแนวความคิดของ  ยงยุทธ  เกษสาคร  ในดานกิจกรรมฝกอบรม  ในแตละหนวยผูวิจัยจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย  มีเกมสการระดมสมอง  การแบงกลุมอภิปรายทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความ
กระตือรือรน  สนใจและตั้งใจ  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดี  ซ่ึงตามแนวความคิด
ของนิวแมนและนิวแมน  (Newman & Newman  1983,  P.P 540 -541  อางอิงจาก  องอาจ  พงษ
พิสุทธิ์บุปผา)  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  จรัต  ไทยอุทิศ  ที่พบวา  กิจกรรมที่หลากหลายและ
การมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม  ทําให ผูเขาการฝกอบรมมีทัศนคติที่สูงขึ้น นอกจากนั้น
ยังสอดคลองกับแนว ความคิดของ บลูม (Bloom)  ที่สรุปวา  การเรียนรู เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหม  ในดานอารมณและทัศนคติ (Affective  Domain)   
 3.2  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม มีผลสัมฤทธิ์อยู
ในระดับมากและเมื่อนําไปหาความแปรปรวน (Two  way  ANOVA) เพื่อตองการทราบวา
ผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตรเกิดจากการทดลองฝกอบรมแทจริงหรือไม  ผลพบวา  ผูที่ทําการทดสอบ
กอนกับไมไดทําการทดสอบกอนฝกอบรม  มีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน  ผูที่เขารับการฝกอบรม
กับไมไดรับการฝกอบรม  มีผลสัมฤทธ์ิของแบบทดสอบแตกตางกัน  เมื่อทดสอบวา  ปฏิสัมพันธ
การทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมกับการฝกอบรมผลปรากฏวาไมมีปฏิสัมพันธกัน แสดงให
เห็นวา  กระบวน การฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  สงผลใหเกิดผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยางแทจริง  เหตุผลเปนเพราะ  1)  หลักสูตรฝกอบรมเปนหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระตรงกับความตองการและมีการปรับใหเหมาะสมกับบริบทของผูเขารับการฝกอบรม  ซ่ึง
ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship)  ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับแนวคิดของ    พิชเชอร  สโกนเฟลด  และชอร (Fisher, Sehoen  feldt & Show)  
ไดใหแนวคิดวาปจจัยที่จะทําการฝกอบรมประสบความสําเร็จไดแก  1) การพิจารณาความตองการ
ความจําเปนและจัดเตรียมใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม  2)  การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
ในแตละหนวยฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีปฏิสัมพันธกับวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม
ดวยกันทํากิจกรรมฝกอบรมสงผลตอประสิทธิภาพของหลักสูตร  ที่แทจริง  เปนไปตามแนวคิด
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ของ เฮนสัน (Henson)  ที่กลาวไววา  กิจกรรมฝกอบรมที่หลากหลาย  จะชวยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมบรรจุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  พจนีย  มั่งคั่งที่ทําการ
วิจัยหลักสูตรฝกอบรมยุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวม  กับชุมชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ที่ใช
กิจกรรมฝกอบรมที่หลากหลายมีผลใหผลคะแนนทดสอบจัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง  
การมีสวนรวมกับชุมชนของผูเขารับการฝกอบรมมากกวาการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  
นอกจากนี้  การเรียง ลําดับเนื้อหา  การกําหนดจุดประสงคการจัดกิจกรรมฝกอบรม  ส่ืออุปกรณ
เกี่ยวกับการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการ  3)  หลักสูตรฝกอบรมจัดกิจกรรมสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูบริหารซึ่งสวนใหญมีอายุ  50  ปขึ้นไป  เชน  การอํานวยความสะดวกสบาย  มีวัสดุ
อุปกรณอุณหภูมิเหมาะสม  มีการประเมินผลและใหทราบความกาวหนาของแตละหนวย  ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการ  ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ   แอนดราโกจี  (Andragogy)  ของมัลคัล  โนลส 
นอกจากนั้น  เปนไปตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s  Taxonomy)  ที่เสนอการ
เปล่ียนแปลงทางดานความรู  ความเขาใจและความคิด (Cognitive  Domain)  เกิดจากการไดรับ
เนื้อหาใหมทําใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ส่ิงแวดลอมตาง ๆ  มากยิ่งขึ้น  เปนการเปลี่ยนแปลงเกิด
ในสมองและเกิดการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม  School  mapping สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี  เขต  3  มีขอเสนอแนะดังนี ้
 1.  ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
  หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการสงเสริมใหนํา
เทคนิคการวางแผน School  mapping  ไปใชโดยการสรางเครือขายในการจัดทําและนําขั้นตอน
และกระบวนการ School  mapping ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาซึ่งเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสความเสมอภาค
ประสิทธิภาพคุณภาพของการศึกษาและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.  ขอเสนแนะการนําผลวิจยัไปใช 
  2.1  ใหนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชฝกอบรมกับผูบริหารทางการศึกษาและผูเกีย่วของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตอื่น ๆ 
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  2.2  ในการจัดทํา  School  mapping  ในระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษาควรตั้ง
คณะทํางาน  ที่เปนตัวแทนของโรงเรียนและจัดการฝกอบรมแบบเจาะลึกและปฏิบัติจริง  จัดทํา  
Work  shop และควรเพิ่มเวลาในการจัดฝกอบรมและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
  2.3  องคการบริหารการปกครองสวนจังหวัด (อบจ.)  องคการบริหารการปกครอง
สวนตําบล (อบต.)  ควรนําเทคนิค  การวางแผน School  mapping  ไปวิเคราะหคาดคะเนและ
ประมาณการจํานวนประชากรวัยเรียนเพื่อนําขอมูลไปวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ิน  
  2.4  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทํา School  mapping  ทุกเขตพื้นที่การศึกษามีการติดตามอยางตอเนื่อง  เพราะจะเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาและแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  วาโรงเรียนใดควรยุบเลิกหรือถาไมยุบเลิกจะ
วางแผนในการพัฒนาอยางไร  และกรณีแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จะพบปญหาและอุปสรรคหรือไม 
 3.  ขอเสนอแนะการจดัทําวจิัย 
  3.1  การจัดทําวิจัย เทคนิคการวางแผน School  mapping  รวมกับการวางแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา  โดยเปนแบบแผนบูรณาการ  ขั้นตอนแรกใชเทคนิค School  
mapping  วิเคราะหและตอนที่  2  ใหใชกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  จะเปนการวางแผน
การศึกษาที่มคีวามครอบคลุมขอมูลยิ่งขึ้น 
  3.2  ควรมีการจัดทําวิจัยเกี่ยวกับ  School  mapping  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อดูแนวโนมของจํานวนนักเรียนในอนาคตและ
เพื่อศึกษาแนวโนมของโรงเรียนขนาดเล็กที่จําเปนตองยุบเลิก 
  3.3  ควรมีการจัดทํานวัตกรรมเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล
เทคนิค  การวางแผน  School  mapping  เพื่อสะดวกในการนําไปใช 
  3.4  ควรมีการวิจัยหลักสูตรฝกอบรม  การจัดทํา School  mapping  ในลักษณะ
ออนไลนทางอินเตอรเน็ตชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดเรียนรูดวยตนเอง 
  3.5  ควรจัดทําวิจัยเกี่ยวกับ  School  mapping  ในการจัดทําแผนที่ตั้งโรงเรียนคุณภาพ  
เชน  โรงเรียนดีประจําตําบล  โรงเรียนในฝน  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  3.6  ควรจัดทําวิจัยทั้งระบบของสํานักงานคณะกร รมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สภาพปญหาและความสําเร็จของการแยกเขตมัธยมศึกษาออกจากเขตพื้นที่ทางการศึกษา 
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ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการใหการสัมภาษณองคความรู  School  mapping    

หนังสือขอความอนุเคราะห การใหสัมภาษณและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
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 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 

                                                                              6  กรกฎาคม  2553 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหการสัมภาษณขอมูลในการจัดทําวิจัย 
 

เรียน ทานวินยั  ศรีเจริญ  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ราชบุรี  เขต 1 
 

 ดวย  นางสุรางค  ธูปบูชากร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากดง  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  กําลังศึกษาปรญิญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดจดัทําวิจยั  เร่ือง  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping”  ทาง
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โดยนกัศึกษาขอสัมภาษณทาน
เกี่ยวกับความรูและประสบการณ  การจดัทํา School  mapping และ GIS  (Geographical - 
Information  System) 
  

 ทางภาควิชาฯ  หวังเปนอยางยิ่งวา  คงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี  เพือ่เปน
ประโยชนตองานวิจยัและการพัฒนาการศกึษาตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารย ดร. สําเริง  ออนสัมพันธุ) 
รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทนหวัหนาภาควิชาการบรหิารการศึกษา 
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แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) 
ความคิดเห็นความรู และประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

เร่ือง School mapping 
 

จุดประสงคของการสัมภาษณ 
 เพื่อเปนขอมูลในการสรางองคความรู School mapping ในงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการจัดทํา School mapping 
ผูใหการสัมภาษณ…………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………………………………….……………………….. 
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………….………………………. 
 
แนวทางการสมัภาษณ. 
 1.  ทานมีประสบการณเกีย่วกับ School mapping อยางไร…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

2. ตามความคดิเห็นของทานเทคนิคการวางแผนเกีย่วกับ School mapping มีประโยชน
อยางไรบาง……………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 

3.  ความหมายของ School mapping ในความคิดเห็นของทาน……………….……………. 
…………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………… 
 4.  ขั้นตอนการจัดทํา School mapping ประกอบดวยอะไรบาง……………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
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 5.  จากประสบการณของทานสภาพปญหาทีเ่กดิจากการทํา School mapping มีในดานใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………… 
 6.  School mapping มีความเกี่ยวของกับ  GIS หรือไม และสามารถนํามาใชประโยชนใน
การจัดทํา School mapping อยางไร…………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………… 
 7.  ถานําแนวคิดและเทคนิคการวางแผน School mapping มาปรับใหเหมาะสมและจัดทํา
ในระดบัโรงเรียนทานมีขอเสนอแนะอยางไรบาง……………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………… 
 8.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………… 
 

กราบขอบพระคุณ 
 

(นางสุรางค   ธูปบูชากร) 
นักศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
องคความรู  School  mapping  

ที่ผูวิจัยสรางขึน้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 157 

องคความรู  School  Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทที่  1  การวางแผนการศึกษาแนวคิดทฤษฏี  School  mapping 
 

 บทที่  2  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping 
 

 บทที่  3  การบูรณาการขั้นการจัดทํา  School  mapping ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสุรางค  ธูปบูชากร 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 158 

คํานํา 
 
 ผูวิจัยไดทําการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  School  mapping  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรู  School  mapping  และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา  
School  mapping   
 ในการสรางองคความรู  School  mapping  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญดานการจัดทํา  School  mapping  และนํามาสรางองคความรูใหม  
โดยการยืนยันขอมูลองคความรู  การประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่  21  ธันวาคม  2553  ผูวิจัยพรอมที่จะนําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไป
ปรับขอมูลใหมีความสมบูรณตอไป  ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูเชี่ยวชาญทุกทานมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 159 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                       หนา 
1.  การวางแผนการศึกษา                                     .        2 
2.  ความหมายและ  School  mapping                             .        7 
3.  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping                               .       16 

-  ขั้นตอนที่  1.  การวิเคราะหสภาพการจดัการศึกษา                  .       16 
 -  ขั้นตอนที่  2.  การพยากรณและประมาณการการวางแผนการศึกษา             .       41 
 -  ขั้นตอนที่  3.  การจัดทําขอเสนอการวางแผนการศึกษา              .       88 
4.  แนวคดิการบูรณาการขั้นตอนการจัดทํา School  mapping                              .     100 
 -  สรุปแนวคดิทฤษฏีการจัดทํา  School  mapping                             .     100 
 -  สรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ                            .     101 
 -  สรุปนโยบายที่เกีย่วของกบั  School  mapping                             .     110 
 -  สรุปงานวิจยัที่เกีย่วของกบัการวิจยั                          .     112 
5.  ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping  ที่ผูวิจัยปรับใหงายและเหมาะสมกับบริบท 

ทางการศึกษา                                 .     119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 160 

บทท่ี  1 
ความหมาย และกระบวนการ การจัดทํา School  mapping  

(Concepts  and  Processes) 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษ  20  ที่ผานมา  ความหมายของคําวา  คุณภาพ
ทางการศึกษาไดเปล่ียนแปลงไป  Jacgues Hallakไดทําการศึกษาเรื่อง Educational Challenges of 
the 21st  Century : The vision of  Quality  ความทาทายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับคําวา
คุณภาพของทางการศึกษา  หมายถึงอะไร โดยไดสรุปเกี่ยวกับวิสัยทัศนของคําวาคุณภาพการศึกษา
และมีคําถามดังนี้ 
 1.  อะไรคือความเปลี่ยนแปลง  ที่มีผลกระทบตอแนวคิด เกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษา 
 2.  เปาหมายและโครงสรางของการศึกษาควรเปนอยางไร 
 3.  ตัวปอน  กระบวนการ  ผลลัพธที่เหมาะสมของการศึกษาอันนําไปสูคุณภาพการศึกษา
เปนอยางไร 
 4.  การจะกําหนดนิยามเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษา  จะใชวิธีใด  ใครเกี่ยวของกันบาง  
ควรจะมีการวางแผนการศึกษาอยางไร ดังนั้นจากแนวคิดดังกลาวของงานวิจัยของ  Jacaues  จะเห็นวา
กระบวนการวางแผนทางการศึกษามีความสําคัญและจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 การวางแผน1  เปนกระบวนการที่ชวยตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะดําเนินการและวิธีการในอนาคต  
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไวภายใตเงื่อนไขระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู2  คูนซ
และคณะ (Koontz  and  others)  ใหความหมายของการวางแผน  คือการตัดสินใจลวงหนา   วาจะทาํ
อะไร  อยางไร  เมื่อไร  และใครเปนผูกระทํา  เพื่อเปนสะพานเชื่อมชองวาง  ปจจุบันและอนาคต3  
 การวางแผน หมายถึง  การกําหนดเปาหมาย วิธีการแกปญหาที่จะบรรลุเปาหมาย  โดยมี
การประเมินผลการใชทรัพยากรและการนําแผนไปปฏิบัติ4  การวางแผนเปนการคาดการณถึงหนาที่

                                                        
1 Jacgues  Hallak, “Educational Challonges of the 21st  Century3 : The vision of  Quality. 

Paris, France 1996 : International  Institute  for  Educational, บทคัดยอ. 
2 สํานักนโยบายและแผน,  เอกสารประกอบอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553), 
61. 

3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  “เอกสารประกอบการสอนวธีิการวางแผน EA4,”  2548 ,4. 
4 Dannelly, Jr.  James  H.  Gibson, I, James  and  John  M.  Ivancevich,  Fundamentals  of  

Management(Taxas : Business publication, Inc  1987), 92. 
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การบริการอยางตอเนื่อง  รวมถึงกระบวนการรับรู  การวิเคราะห  การไดรับความรู  โดยไดรับจาก
การสื่อสาร  การตัดสินใจและการดําเนินการ5 
 การวางแผนเปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนาเพื่อจะเลอืกดําเนนิการ วิธีการ  การกําหนด 
กิจกรรมวา  เราอยูจุดไหน  จะทําอะไร  อยางไร  เมื่อไร  ใชทรัพยากรใดบาง  ชวยในการสนับสนุน
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้น  การวางแผนจึงเปนกระบวนการที่สําคัญมาก  ทุกหนวยงาน  
ที่จะตองดําเนนิการในระบบการศึกษา6   
 สรุปการวางแผนเปนกระบวนการตัดสินใจและคาดการณไวลวงหนาโดยกําหนด
วัตถุประสงคแนวทางปฏิบัตกิารวัดประเมนิผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 
ความหมายของการวางแผนการศึกษา 
 การวางแผนทางการวางแผนการศึกษาเปนกระบวนการวิเคราะหขั้นตอนการดําเนินการ  
จัดการศึกษา  อยางเปนระบบและระเบียบเปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและเปนพิจารณา
ทางเลือกที่ดีที่สุด  เพื่อพัฒนาการศึกษาใหไดผลดีที่สุด นอกจากนั้นการวางแผนการศึกษา  ยังระบบ 
กิจกรรมและวิธีการที่ดําเนินการในระยะเวลาใด  เวลาไหน ภายใตทรัพยากรที่มีอยู7  ซ่ึงมีประวัติและ
ความเปนมาดังนี้ 
 
ความเปนมาของการวางแผนการศึกษา8 
 การวางแผนการศึกษาที่ใชอยางเปนระบบและทันสมัยเร่ิมขึ้นครั้งแรกในสหภาพรัสเซียใน
ป  ค.ศ. 1923  ซ่ึงเปนปแรกของแผนพัฒนา 5 ป  ความคิดในการวางแผนการศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจาก
ประเทศดังกลาวมีประชาการที่อานไมออกเขียนไมไดถึงสองในสามของประชากรทั้งหมด  ระยะ
ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ  ที่สะสมไว  ตลอดจนการขยายตัว
ของประชากรที่เกิดขึ้นอยางไมคาดฝนทําใหประเทศตาง ๆ  เร่ิมเห็นความสําคัญของการวางแผน
การศึกษา  โดยทั่วไปแลวประเทศสังคมนิยมไดนําเอาวิธีการวางแผนการศึกษามาใช  แต
นอกเหนือจากประเทศสังคมนิยมแลวประเทศอื่น  ๆ  เชน   อังกฤษ  (โดยอาศัยอํานาจตาม

                                                        
5 Putti,  Josephtl.,Management : A funetion Approach. (Mc-gram-Hill.Inc. Sirgapore, 

1987 ),97. 
6 Wikipediai [Online] http://www.en.wikipediaig3ng/wiki/planning. 
7 อัญชลี  โพธิทอง, “การวางแผนการศึกษา. (Educational  Planning”  ภาควิชาบริหาร

การศึกษาและอุดมศึกษา  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 88-91. 
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พระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1944)  ไดใหคณะกรรมการทองถ่ิน 146 แหงดวยกันรางแผนพัฒนา
การพัฒนาการศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศในป ค.ศ. 1953  ตอจากนั้นประเทศ
สวนใหญในยุโรปไดนําหลักการวางแผนการศึกษามาใชอยางแพรหลาย ขอบเขตของการวางแผน
การศึกษาที่นํามาใชแตกตางกันไปตามรูปแบบและลักษณะของการปกครองแตละประเทศ  คือ  
แตกตางกันไประหวางประเทศที่มีรูปแบบการปกครองที่รัฐควบคุมอํานาจมากและที่รัฐควบคุมอํา
นายนอย  ระหวางประเทศที่มีการบริหารแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลางและประเทศที่ปกครองใน
รูปของสหพันธรัฐ  ซ่ึงมอบอํานาจใหแกรัฐตาง ๆ  มาก  หลังจากป  ค.ศ. 1950 เปนตนมา  ประเทศ
ตาง ๆ  ที่พึ่งไดรับเอกราชเริ่มเห็นความสําคัญของการวางแผนการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือนําไปสู
การพัฒนาการศึกษาดังเชน  ประเทศอินเดีย  เร่ิมใชแผนพัฒนาการศึกษาครั้งแรก ค.ศ. 1951 - 1955  
และถือเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ประเทศกานาเริ่มใช
แผนพัฒนา 8 ป  ซ่ึงเนนการพัฒนาการศึกษาอยางเห็นไดเดนชัด  ระบบเศรษฐกิจ  แมวานักการ
ศึกษาและนักเศรษฐศาสตรจะมีทัศนะที่แตกตางกัน  แตตอมาทั้งสองฝายไดคนพบสิ่งที่เปนความ
สนใจรวมกัน 
 การวางแผนการศึกษาไดมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด  ในระยะแรก ๆ  การวางแผนการศึกษา
มีลักษณะเปนการวางแผนแบบระยะสั้น  เปนการวางแผนเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย  หรือวางแผน
การศึกษาแตละประเภทหรือชนิดโดยแยกออกจากกัน  โดยไมคํานึงถึงความตองการและแนวโนม
ของสังคมเปนสวนรวมและการวางแผนการศึกษาในลักษณะที่ไมเปนพลวัต (dynamic) 
 ในระยะหลังนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง  บทบาทของการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร  เศรษฐกิจ  ประชากรการเมืองและวัฒนธรรมการศึกษาทวี
ความสําคัญมากขึ้น  มีความซับซอนและมีขนาดที่กวางขวางขึ้น  โดยเหตุนี้จึงจําเปนตองอาศัย
วิธีการวางแผนใหม ๆ  เขาชวยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ในประเทศอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา  โดยแบงไดเปน 3 
ระยะใหญ ๆ  ดวยกัน  กลาวคือ 
 ระยะแรก  เปนระยะของการกอรางสรางตัวใหม  ซ่ึงเปนระยะที่ประเทศตองฟนฟูเศรษฐกิจ
จากความเสียหายตาง ๆ  วิธีการวางแผนจึงเปนไปตามลักษณะของสถานการณดังกลาว  การ
วางแผนการศึกษามีทั้งประสบผลและไมประสบผลบาง  ดังตัวอยางเชน  อังกฤษไดเร่ิมเห็น
ความสําคัญของการวางแผนการศึกษาและไดมีการวางแผนการศึกษาในประเทศอังกฤษวา  การ
วางแผนไมไดประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  กลาวคือ  ผลของการวางแผนในทองถ่ินตาง ๆ  ไม
สามารถนํามาใชเปนแผนรวมของประเทศที่ชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางสมดุลไดของการ
คาดคะเนประชากรนักเรียน  ความตองการทรัพยากรตาง ๆ  รวมทั้งการเก็บภาษีรายไดของทองถ่ิน 
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 ในระยะที่สอง   การวางแผนการศึกษาไดเนนมากในเรื่องของการวางแผนกําลังคนเพื่อผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งตองการกําลังคนดานตาง ๆ  แนวความคิด
ไดรับอิทธิพลจากนักเศรษฐศาสตร  คือ  มองการศึกษาเปนการลงทุนอยางหนึ่งเพื่อความกาวหนาขง
เศรษฐกิจ  นักการศึกษาไดใชแนวความคิดนี้เพื่อตอรองการของบประมาณในลักษณะเชนนีแ้สดงวา  
นักการศึกษาไดยอมรับทัศนะของการวางแผนกําลังคน  และจะตองวางแผนการศึกษาโดยรับ
นักเรียนและผลิตนักเรียนออกมาตามความตองการของนักเศรษฐศาสตร นับไดวาการวางแผนระยะ
ที่ 2 นี้เปนการวางแผนใหมีความสอดคลองกับความตองการทางดานเศรษฐกิจ 
 ภายหลังตอมา  ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายไดเผชิญปญหาทางการศึกษาหลายประการ  
อาทิ  ความไมสมดุลในการทรัพยากรซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียเปลา เชน  การขยายการกอสราง
อยางมาก  ความตองการของสังคมมีมากกวาความสามารถที่จะจัดบริการทางการศึกษา  คาใชจาย
เพิ่มสูงมากกวากวารายได  การไมมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา  การใหการศึกษาในรูปแบบที่ไม
ถูกตอง  เชน  รูปแบบการศึกษาที่ทําใหผูเรียนมุงอพยพเขาไปอยูในเมือง  ละทิ้งถ่ินฐานที่อยูเดิม  
ปญหาตาง ๆ  เหลานี้เปนงานสําคัญ ๆ  ที่ตองวางแผนการศึกษาเพื่อการแกไข 
 ในระยะที่การวางแผนกําลังคนเริ่มทวีความสําคัญนี้เอง  ไดมีแรงผลักดันที่สําคัญตอ
การศึกษามาก  ซ่ึงทําใหผูรับผิดชอบการศึกษาในประเทศตาง ๆ  ในยุโรปและอเมริกาเหนือเปนหวง  
นั่นก็คือระยะที่มีการขยายตัวของความตองการของสังคมดานการศึกษาอยางมากมายความตองการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมาก  เพราะผูปกครองและนักเรียนเห็นวา  การศึกษาเปนส่ิงแรกและสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่จะเปนหนทางนําไปสูการมีงานที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้น  ความตองการของสังคมได
ขยายตัวมากอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งความตองการ
ของสังคมเหลานี้เกินกําลังความสามารถที่ระยะการศึกษาจะสนองตอบได 
 สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา  สถานการณของการศึกษาแตกตางออกไป  ในชวงป  ค.ศ. 
2950  การขยายการศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนาเปนไปตามแนวโนมในอดีต  แตตอมาในป ค.ศ. 
1960  เปนตนมา  ในการประชุมของยูเนสโก  ประเทศตาง ๆ  ในเอเชีย  อัฟริกา  และลาตินอเมริกา  
ไดตั้งเปาหมายที่จะขายการศึกษาอยางรวดเร็ว  คือใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและขยายการรับนักเรียนจํานวนมากในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ดวยเหตุนี้ได
มีการคํานวณในเรื่องคาใชจายและรายไดที่นํามาใชเพื่อการขยายการศึกษา  ตอมาวิธีการวางแผน
กําลังคนไดกลายเปนวิธีการที่จําเปนในประเทศที่กําลังพัฒนาดวยเนื่องจากการพัฒนาประเทศโดย
สวนรวมขาดกําลังคนในสาขาตาง ๆ  อยางมาก สวนใหญไดเนนการผลิตกําลังคนในสาขาที่
ตองการดวนเปนอันดับแรก  เพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางไรก็ดี  ในการวางแผนเพื่อผลิต
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กําลังคนของประเทศที่กําลังพัฒนาเหลานี้ตองอาศัยความชวยเหลือทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ 
 สรุป  การวางแผนการศึกษาในชวงแรก ๆ  จะจํากัดอยูเฉพาะการวางแผนทางดานกายภาพ  
ตอมาจึงไดวางแผนเพื่อคาดคะเนจากจํานวนนักเรียนที่จะรับ  ซ่ึงอาศัยหลักการสนองความตองการ
กําลังคน  และความตองการของสังคม  จํานวนครู  และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ที่ตองการใช
ในการจัดการศึกษา  ในระยะตอมาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  จึงเปน
แรงผลักดันใหบทบาทของการศึกษาเปลี่ยนไปดวย  การวางแผนการศึกษาจึงตองเปนเครื่องมือ
สําคัญและเปนกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา 
 
ลักษณะสําคัญของการวางแผนการพฒันาการศึกษา9 
 1.  การวางแผนการศึกษา ตองใชเวลา 
 2.  การวางแผนการศึกษา ตองมีการพัฒนาการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมีการพัฒนา
หลักสูตร  ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน  ศึกษาและฝกอบรมครูใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  
มีการนิเทศติดตาม  คิดคนนวัตกรรมใหม 
 3.  การวางแผนการศึกษา  ตองมีความสมบูรณและครอบคลุมในเรื่องตางๆ 
 4.  การวางแผนการศึกษา  ตองมีการบูรณาการ เปนกระบวนการประสมประสานระหวาง
กิจกรรมและหนวยงานตาง ๆ  เพื่อสรางความมีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งดานบุคลากร ทรัพยากร
และสรางความมีสวนรวม 
 จากลักษณะสําคัญของแผนการศึกษาจะตองสรางความรวมมือจากหลายฝายและหลายหนวยงาน  
การวางแผนจึงแบงระดับของแผนการศึกษาไวคือแผนการศึกษาระดับชาติ (national  plan) แผนระดับ 
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผน
ระดับโรงเรียน โดยเฉพาะแผนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  แผนระดับโรงเรียน เปนการวางแผนระดับ
ทองถ่ินซึ่งเราถือวาการวางแผนระดับจุลภาค (Micro planning)เปน การกระจายอํานาจ ทางการศึกษา
เพื่อให ทองถ่ินวางแผนการพัฒนาใหเหมาะสมและตรงกับสภาพความตองการที่จริง ซ่ึงหลักการ
กระจายอํานาจทางการศึกษามีลักษณะเดน  3  ประการคือ10 

                                                        
9 สํานักนโยบายและแผน “เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงบประมาณ  

แบบมุงผลงานตามยุทธศาสตร,”  สํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 , 65. 
10 Unesco Bangkok, “Hand  book  for decentralized  Education Planning,” Implementing 

National  EFA Plan  (2500) : 10 – 15. 
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 1.  การกระจายอํานาจในระดับจังหวัดและทองถ่ิน  ตองยึดหลักใหสอดคลองกับนโยบาย
ของแผนการศึกษาชาติ แตละสวนไดหาแนวทางในการปฏิบัติตามสภาพความตองการที่แตกตางกนั
ในแตละทองถ่ิน 
 2.  กลยุทธสําคัญของการวางแผนในระดับทองถ่ินคือตองไดรับความรวมจากหนวยงาน
ตาง ๆ และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการ 
 3.  ในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันทางดานศาสนา ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานภูมิศาสตร  
ดังนั้นการวางแผนตองใหมีความเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและตองสอดคลองกับการศึกษาใน
ระดับชาติดวย  จึงถือวา  การกระจายอํานาจในการวางแผนเปนการแกไขปญหาและพัฒนาไดตรง
ตามสภาพความเปนจริงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  และองคการยูเนสโกไดกําหนดแนะคิดและ
ขั้นตอนการวางแผนการศึกษาในระดับทองถิ่น 
 

แนวทางการวางแผนระดับทองถิ่น11 
 1.  การวิเคราะหสถานการณของแตละทองถ่ินดาน  จุดออน  จุดแข็ง  เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจในการวางแผน 
 2.  ตั้งเปาหมายในการพัฒนาโดยดูความเปนไปไดของแผน  คณุภาพ  และมาตรฐานของ
ผลการดําเนินการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
 3.  ประเมินความเปนไปไดของแผนในขณะดําเนินการ  เพื่อหาผลกระทบตอการดําเนินการ  
เพื่อหาทางแกไขและปองกนัปญหาที่จะตามมา 
 4.  ประเมินการผลของการดําเนินการ โดยความเที่ยงตรงดานเวลาและผลรับ  ซ่ึงจะเปนขอมูล
ในการพัฒนาตอไป 
 

สรุป   
 การวางแผนทางการศึกษา  เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ  การตัดสินใจตองใชขอมูลที่ถูกตอง  พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดและสิ่ง
สําคัญคือตองสรางความรวมมือจากหลายหนวยงาน  ตองมีการกระจายอํานาจทางการศกึษาใหทองถ่ิน 
มีสวนรวมในการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนา  การศึกษาของตนเอง  การใชเทคนิค  School  mapping  

                                                        
 11 เร่ืองเดียวกัน, 33. 
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เปนเทคนิคของการวางแผนการศึกษาชนิดหนึ่ง  12เปนเครื่องมือในการวางแผนการศึกษา เปนเทคนิค
เบื้องตนที่จะสรางทรัพยากรที่มีอยูจํากัด  นํามาบริหารจัดการใหเหมาะสมกับ Supply  และ Demand  
เพื่อกอประโยชนสูงสุด 
 

ความหมายและกระบวนการของ  School  mapping  (Concepts and Processes) 
 1.  ความหมายของ School  mapping (Concepts of School mapping) 
  การจัดทํา  School   mapping   เปนเทคนิคการวางแผนการศึกษาชนิดหนึ่ง  มีลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ  Micro - Planning เปนการกําหนดความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในแตละทองถ่ินเปนการตอบสนองความตองการและปรับแนวทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับ
บริบททางการศึกษา  ตามทองถ่ินนั้นอยางแทจริง School  mapping  จุดเริ่มตนที่ประเทศฝรั่งเศส 
โดยสถาบันการวางแผนทางการศึกษาระหวางประเทศของยูเนสโก (IIEP : International  Institute  
for  Educational Planning)  กําหนดขั้นตอนในการจัดทํา School  mapping และหลาย ๆ  ประเทศได
นําแบบของยูเนสโกไปปรับใชตามความเหมาะสมของบริบททางการศึกษาของแตละประเทศ  จึงมี
ผูใหความหมายของ School  mapping ในทํานองเดียวกันคือ  
 School  mapping หมายถึง เทคนิคและกระบวนการที่ไดกําหนดความตองการทางการศึกษา
ในอนาคตในระดับทองถ่ินและวางแผนเพื่อกําหนดมาตรการที่จะทําใหบรรลุตามความประสงค13  
 School  mapping หมายถึง การวางแผนทางการศึกษา  ใหประสบความสําเร็จ  เปนเครื่องมือ
ยืนยันและรับรองผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระบบ
และขนาดของโรงเรียน School  mapping  เปนการถึงการวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ินที่
ตอบสนอง ความตองการอยางแทจริง14  โดยมีการขับเคล่ือนขบวนการบนพื้นฐานของบริบท  การ
วิเคราะหสภาพของการจัดการศึกษา  ตามสถานการณรายป  ความตองการในอนาคต  การเรียกรอง 
การสนับสนุนดานทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา  ผลของการจัดการศึกษาตองตอบสนอง
เปาหมายของการวางแผนในระดับประเทศดวย 

                                                        
          12กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา,  “นโยบาย  การอบรมเทคนิคการวางแผน School  mapping,”  
ณ  โรงแรมวินเซอร  สวิสท,  2551 
 13 Fracoiso  Callods. School  mapping  and  Micro - planning Concept  and Process 
International  Institute  for  Education  Planning  Panis  : 4. 
 14 Steven  J. tite, “School  mapping  and  GIS  in  Education  Micro - Planning” 
Direations in Educational  planning  Frarcise  Caillods  Thursday 3 - Friday 4 July  2008 : 3. 
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 School  mapping  หมายถึงการกําหนด  เครือขายโรงเรียน (School  Network) 15  ใหสนอง
ความตองการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดความเสมอภาคโดยทั่วกันทั้งในปจจุบัน
และเตรียมการเพื่ออนาคต  School  mapping  หมายถึง  เทคนิคกระบวนการวางแผนทางการศึกษา 
ที่กําหนดความตองการการศึกษาในอนาคตในระดับทองถ่ิน  โดยไมเปนเพียงกําหนดพื้นที่บริการ 
เพื่อตอบสนองดานอุปสงค (Demand)  อุปทาน (Supply) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนหรือมาตรการตาง ๆ ที่ตองการใหเด็กทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ16  
นอกจากนั้น  กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  ไดใหความหมายของ School  mapping  วาโดยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับอุปสงค (Demand)  และ 
อุปทาน (Supply)  เทคนิคการวางแผน  School mapping เปนเครื่องมือสําคัญในการเสนอขอ
งบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษา17  
 จากความหมายของ School  mapping  ทั้งหมด  สรุปไดวา  School  mapping  หมายถึงเทคนิค
การวางแผนการศึกษาในระดับทองถ่ิน กําหนดความตองการในการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อตอบ 
สนองดานอุปสงค (Demand)  อุปทาน (Supply)  สามารถกําหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับทองถ่ินในดานโอกาสความ  เสมอภาคและคุณภาพทางการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว 
 ความสําคัญและหนาที่ของ  School  mapping 18 
 การจัดทํา School  mapping มีหนาที่หลักอยู  2  ประการ คือ 
  1.  สรางความเทาเทียมกนัในการไดรับโอกาสของการศึกษา 
  2.  การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

 

                                                        
 15 บุญลือ  ทองอยู, เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตองสถานศึกษา (School  mapping) กอง
แผนงานสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2534), 14. 
 16 ไตรรงค  มณีสุธรรม “School  mapping”  สํานักนโยบายและแผนการศกึษา,  (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกัพิมพธรรมเสมา, 2549),  4. 
 17 กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา,  “นโยบาย  การอบรมเทคนิคการวางแผน School  mapping”  
ณ  โรงแรมวินเซอร  สวิสท, 2551. 
 18 Francoise  Caillods, “School  mapping  and  micro - planning  Concept  and  process”  
International  Institute  for  Education  Planning, Paris : 6 - 8. 
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สาเหตุที่ตองจัดทํา School  mapping 
 สาเหตุของการจัดทํา School  mapping  ซ่ึง ไตรรงค  มณีสุธรรม  ไดเสนอระยะเวลาที่จดัทํา  
School  mapping  ดังนี ้
 1.  เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ (Large - scale reform) เพื่อจะไดขยายการศึกษาได
รวดเร็ว 
 2.  เมื่อตองการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยการจัดตั้งโร
เรียนขึ้นใหม  ในสถานที่คาดวาจะมีเด็กเพิ่มมากยิ่งขึ้นในบางครั้งก็สรางใหมใหกับนักเรียนที่ขาด
โอกาส เพื่อเกิดความเทาเทียมกับทางการศึกษา โดยคํานึงถึงอุปสงค (Supply) และอุปสงค (Supply)  
 3.  เพื่อเปนโอกาสในการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาใหมากขึ้นหรือการขยายการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงตองการโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ การใชมาตรการตาง ๆ เชน การเปดโรงเรียนสาขา  
เพื่อตองการใหนักเรียนมีโอกาสในการศึกษาตอ 
 4.  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและทําใหระบบการจัดการศึกษาดีขึ้น  โดยไมตอง
เพิ่มตนทุน (Cost)  การแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  เชน  การใช
ทรัพยากรรวมกับของโรงเรียน  การหมุนเวียนการไปสอนในหลายโรงเรียน  การจัดโรงเรียนเปน
ระบบ  Cluster เปนตน19 
 

องคประกอบที่เกี่ยวของกับ  School   mapping20 
 1.  องคประกอบเกี่ยวกับประชากร (Demographic  Factor) เปนองคประกอบที่สําคัญมาก
เปนอันดับแรก  ซ่ึงจะตองคํานึงถึงเพราะไมวาจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนอยางไร
จะตองเกี่ยวของกับผูรับบริการทางการศึกษา หรือประชากรนั้นเอง  ปญหาที่เกี่ยวกับประชากร
โดยตรงก็คือ 
  การวิเคราะหประชากรอาจกระทําเปนระยะยาว  10-15 ป  เพื่อศึกษาแนวโนมในอนาคต
วา จะมีในลักษณะใดจะไดเตรียมการไวถูกตอง  นอกจากนั้นจะตองคํานึงถึงการยายถ่ินของประชากร
ดวย  จากองคประกอบประชากรทําใหเราเตรียมวางแผนการศึกษาในอนาคตไดดวย 
 2.  องคประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Pedagogic  Factor)  จะตองพิจารณาถึงตัวแปร
ตาง ๆ  เชน 

                                                        
 19 ไตรรงค  มณีสุธรรม ,School  mapping  (กรุงเทพฯ:สํานักนโยบายและแผนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,สํานักพิมพธรรมเสมา, 2549). 
 20 บุญลือ  ทองอยู ,เทคนิคการวางแผนกําหนดที่ตั้ง  School  mapping (กรุงเทพฯ:กอง
แผนงาน สํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2534), 15-17. 
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  ระยะเวลาเฉลีย่  ของการใชส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
   ตารางสอนรายสัปดาห  และแยกละเอยีด เปนรายวิชา 
  ตารางสอนของครูและคุณวฒุิของครูตามระดับการศกึษา 
  ความเปนไปไดในการเปดสอน 2 ผลัด 
  ความเปนไปที่จะใหโรงเรียนเปดสอนวิชาเลือกหลาย ๆ  วิชาตลอดจนการเปดฝกอบรม 
ทางดานอาชีวศึกษาและเทคนิค  และอื่น ๆ   
  ขนาดของกลุมนักเรียนในแตละช้ัน 
 3.  องคประกอบทางดานภูมิศาสตร (Geographical Factor)  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน  เชน   
 4.  องคประกอบทางเศรษฐกิจ (Economy  Factor)  หมายถึงการสํารวจงบประมาณรายจาย
ช้ันต่ําสุด  เพื่อนําไปใชจายเมือ่กําหนดขนาดของโรงเรียน   
 5.  องคประกอบดานสังคม (Social Factor) จะตองดําเนนิการ 
  ลดความไมเทาเทียมกัน ในการเขารับการศึกษาของประชากร  ทั้งทางดานสภาพ
ภูมิศาสตร และสภาพของสังคม 
  ลดสิ่งทัดทานการไปโรงเรียนของเด็กลง เชน  การไมยอมใหผูหญิงเขาเรียนหนังสือใน
ระดับสูง เปนตน 
 6.  องคประกอบทางดานการเมือง  (Political Factor)  เชน  ความรวมมือขององคกรทาง
การเมือง และนักการเมืองระดับทองถ่ิน หรือระดมความตองการชวยเหลือระดับทองถ่ิน 
 7.  องคประกอบดานการบริหาร (Administrative  Factor)  ในการกําหนดอาณาบริเวณการ
รับนักเรียนของโรงเรียน  (Catchments  area)  และการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงเรียนนั้น  จะตองคํานึงถึง
อาณาเขตการบริหารดวย เชน เขตตําบล  อําเภอ  และจังหวัด หรือการกําหนดจัดตั้งโรงเรียนใหมใน
รูปแบบตาง ๆ  ตามนโยบายในชวงนั้น 
 8.  องคประกอบดานกําลังคน (Manpower  Factor)  ตองใหสอดคลองกับความตองการการ
จางแรงงานของภูมิภาค  ในกรณีเชนนี้ School  Mapping  นอกจากมีหนาที่ในการตั้งโรงเรียนอาชีวะ
และเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการแลว  ยังตองมีหนาที่ในการปรับปรุงดัดแปลงวิชาเรียน
พิเศษตาง ๆ เพื่อสนองความตองการดวยและรวมทั้งการตัดบางวิชาออกไป 
 จากองคประกอบที่เกี่ยวของกับ School  Mapping  ทั้ง 8 องคประกอบ  เปนขอมูลท่ีจะเปน
ส่ิงกําหนดขั้นตอนในการจัดทํา School  Mapping ซ่ึงในองคประกอบดานภูมิศาสตร(Geographic Facture)  
ในสมัยปจจุบันการใชเทคนิค  GIS. (Geographic  Information  Systems)  เปนระบบสารสนเทศที่ใช
สําหรับการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของและสัมพันธทางภูมิศาสตร  ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลสรางแบบ จําลอง  
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เปลี่ยนแปลง  แกไข  เรียกกันประมวลผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขอมูล  พื้นที่จากโลกที่เปน
ตําแหนงจริงและตําแหนงระบบพิกัดสามารถชวยการจัดทําขอมูล  School  Mapping  สะดวกในการ
วิเคราะห  ตัดสินใจ  การวางแผน  การศึกษาไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนในการจัดทํา School  Mapping (The  process  of  School  Mapping) 
 ในกระบวนการจัดทํา School  Mapping  เดิมเปนการกําหนดขั้นตอนขององคการยูเนสโก
และในเวลาตอมาไดศึกษาปรับแนวทางและกระบวนการใหเหมาะสมกับบริบทของการวางแผน  
แตละประเทศและหนวยงานที่จัดทํา  แตจะมีลักษณะคลายกันดังตัวอยางที่จะนําเสนอ  บญุลือ  ทองอยู 
ไดจัดลําดับขั้นตอนของ School  Mapping ดังนี้21 
 1.  การวินิจฉัยสภาพปจจุบัน  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ School  Mapping เพราะการ
วินิจฉัยจะทําใหทราบถึงจุดดี  จุดออนขององคประกอบตาง ๆ เพื่อจะไดนําไปเตรียมโครงการที่จะทํา
ตอไป  การวินิจฉัยสภาพปจจุบันเหมือนกับที่หมอวินิจฉัยโรค ถามีรายละเอียดมาก  การวินิจฉัยโรค
ของหมอก็ไดผลใกลเคียงมาก  ฉะนั้นถาสภาพปจจุบันอันไดแกองคประกอบตาง ๆ  มีรายละเอียด
มากแลว  การวินิจฉัยทางการศึกษาก็จะไดรายละเอียดอันจําเปนมากขึ้น  เพราะการวินิจฉัยจะทําให
เราพบคําถามวา 
  ทําไมถึงเปนเชนนั้น (Why)  และในขณะเดียวกันเราก็อาจจะพบคําตอบดวยเชนเดียวกัน
วา 
  มีวิธีการอยางไร  ที่จะทําใหสถานการณเชนนั้นดีขึน้ (How) 
 2.  การตั้งเปาหมายในการดําเนินงาน  เมื่อเราวินิจฉัยสภาพปจจุบันเรียบรอยแลว  เราจะพบ
ปญหาตาง ๆ  มากมายซึ่งเราจะตองแกปญหาเหลานั้น  อาจจะตองแกทุกปญหาหรือเลือกบางปญหา
ก็ตาม  ซ่ึงขึ้นอยูกับกําลังคนและกําลังงบประมาณ  เมื่อเลือกวาจะแกปญหาใดแลวก็จะตองตั้งเปาหมาย 
ของการแกปญหานั้นขึ้น 
 เมื่อตั้งเปาหมายแลว  อาจจะวินิจฉยัเปาหมายนั้นอกีก็ได  เพื่อหาทางปรบัปรุงเปาหมายใหดี
ยิ่งขึ้น 

 
เปาหมาย    วินิจฉยัเปาหมาย    ปรับปรุงเปาหมาย 

  

                                                        
 21 เร่ืองเดียวกัน, 14 - 15. 
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 3.  การเสนอทางเลือก  เมื่อตั้งเปาหมายเรียบรอยแลว  จึงเสนอทางเลือกเพื่อใหผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสั่งการเปนผูส่ังการวาจะเลือกทางเลือกใดเปนแนวทางในการดําเนินการใหถึงเปาหมาย 
 โดยปกติการเสนอทางเลือก  มักเสนอ 2 - 3 ทางเลือกและในแตละทางเลือกนั้น  จะตอง บอก 
รายละเอียดของวิธีการดําเนินการ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และผลที่คาดวาจะไดรับ  
พรอมทั้งตองเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกใหเห็นอยางชัดเจน  เพื่อผูมีอํานาจจะ
ไดวินิจฉัยส่ังการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 กระบวนการจดัทํา School  Mapping ของ Inter national Institute for Education Planning  
คูมือการจัดทําแบงเปน  5  Module   มีขัน้ตอนดังนี้22 
 1.  การวิเคราะหระบบการจดัการศึกษา  ซ่ึงจะตองวิเคราะหในสิ่งตาง ๆ คือ 
 ความครอบคลุมของระบบการศึกษา  ความเสมอภาคในโอกาสการไดรับการศึกษาของเด็ก
ในกลุมตาง ๆ  
 ความมีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา  เชน การตกช้ําชั้น  การออกกลางคัน  ความไม เทา
เทียมกัน  ของการบริการทางการศึกษาในเรื่องของ  ครู  อาคารเรียน  ครุภัณฑ  โดยในประเด็นตาง 
ๆ ตองตอบคําถามใหไดวา  การใหการบริการทางการศึกษาสรางความพึงพอใจใหผูเรียนหรือไม  มี
ความเสมอภาคหรือไม  การใชทรัพยากรคุมคาหรือไม  ในการวิเคราะหดังกลาวจาํเปนตองใชขอมลูใน
ดานตาง ๆ  ของทองถ่ินเปนจํานวนมาก เชน สถิติประชากร  สถิติทางการศึกษา แผนที่ภูมิประเทศ  
วิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน  ตองสํารวจในพื้นที่บริการ  
 2.  การคาดคะเน (projection)  และประมาณการความตองการทางการศึกษาในอนาคตใน
เร่ืองตาง ๆ  เชน  ประชากรวัยเรียน  จํานวนนักเรียน  จํานวนครู  ครุภัณฑ  อาคารเรียน   
 3.  การเตรียมขอเสนอ (Proposals)  เปนการนําขอเสนอที่รองรับการคาดคะเน  ซ่ึงจะเปน
เร่ืองของการแกปญหาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ  การจัดการศึกษาการหามาตรการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการจดัทํา School  mapping  เสนอเปนขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                        
 22 Francoisc  Caillods,  “School  mapping  and  Micro  Planning  Concept  and  Process,” 
Intennational  Institute  for  Education  Planning, Paris : 13 - 17. 
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23Methodological  stages  in  preparing  the  detailed  local  school  mapping 
1.Diagnosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Projection 
 
 
 
 
 
 
3.Proposals 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 23 เร่ืองเดียวกัน,18. 
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สรุป 
 กระบวนการหรือลําดับขั้นตอนในการจัดทํา School mapping ประกอบดวย  3 
ขั้นตอน คือ 
 1.  การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา  สภาพปจจุบันที่มีอยูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ดาน อุปสงค (Demand)  เชน  การรับนักเรียนเปนอยางไร  อัตราการเขาเรียนการเลื่อนไหลของ
นักเรียนการกระจายตัวของโรงเรียนหรือประชากรเปนอยางไร  นากจากนั้นยังดู อุปทาน (Supply)  
ของสภาพการจัดการศึกษาที่มีอยูจริง เชน  ส่ิงกอสรางและอุปกรณ  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา  สภาพของหลักสูตรเปนอยางไร  การใชงบประมาณที่สนับสนุนเพียงพอหรือไม  การ
กระจายตัวภูมิศาสตรของสภาพโรงเรียนเปนอยางไร  มีปญหาในการเดินทางมาเรียนหรือไม 
จําเปนตองตั้งโรงเรียนเครือขายหรือไม  ส่ิงเหลานี้เปนการวินิจฉัยสภาพเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
การศึกษาตอไป 
 2.  การคาดคะเน และประมาณการ  คามตองการในการจัดการศึกษาการพัฒนาหรือแกไข
ปญหาในอนาคต สภาพปญหาบางอยางตองรีบดําเนินการแกไขสภาพการจัดการศึกษาบางอยาง  ตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง หรือสภาพการบางอยางตองจัดตั้งหรือตอบสนองความตองการในการจัด
การศึกษาในอนาคต เชน  การคาดคะเนจํานวนประชากรในวัยเรียนวาเปนอยางไร  จํานวนนักเรียน
เขาใหมเปนอยางไร  ความตองการในอนาคตเกี่ยวกับที่ดินหรือสงกอสรางอุปกรณ  ครู  บุคลากร  
การใชงบประมาณในการสนับสนุนใหเหมาะสมหรือมีความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
กอใหเกิดคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
 3.  การเตรียมขอเสนอทางเลือก (Proposals)  เมื่อเราคาดคะเนหรือตั้งปญหาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแลวตองสรางความสมดุลระหวางอุปสงค (Demand) และ อุปทาน (Supply)  ในการจัด
การศึกษาในอนาคตจําเปนตองเสนอทางเลือกเพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจสั่งการหรือเลือก
ทางเลือกเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในแตละทางเลือกควรบอกรายละเอียดของ
การดําเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และผลคาดวาจะไดรับ  การเปรียบเทียบผลดี
หรือขอจํากัดของแตละทางเลือกเพื่อเปนขอมูลรอบดานอันจะเปนประโยชนตอผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจวางแผนการพัฒนาการศึกษา เชน  การขยายโอกาทางการศึกษาขั้นพื้นฐานการขยายเครือขาย
ของโรงเรียน  การจัดตั้งโรงเรียนใหม  หรือการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมมีเด็กนักเรียน โดยอาจ
ใชระบบ GIS  (Geographical - Information System) มาชวยในการนําเสนอ 
และการวิเคราะหขอมูล 
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บทที่  2 
ขั้นตอนการจัดทํา School mapping   

 

ขั้นตอนการจัดทํา School mapping มีขั้นตอนคือ 
 1.  การวิเคราะหสภาพการจดัการศึกษาในทองถ่ิน 
 2.  การพยากรณประมาณการ  การจัดการศึกษา 
 3.  การจัดทําขอเสนอในวางแผนการศึกษาและการจดัการศึกษา 
 จากทั้ง 3 ขั้นตอนมีรายละเอยีดในการดําเนินการดังนี ้
 

1.  ขั้นตอน การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษาและ Module บริบทการศึกษาในระดับ
ทองถิ่น (Diagnosis of the Educational  System  at  the  Local  Level) 
 การจัดทํา School  mapping เปนเทคนิคการวางแผนทางการศึกษาที่ระบุความตองการในระดับ
ทองถ่ิน  การวินิจฉัยหรือการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญมากในการที่
จะตอบโจทยตาง ๆ ในการใชเทคนิค  School  mapping  จําเปนตองรูขอมูลสภาพเดิมใหครอบคลุม
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อดูวาในขณะนี้เราสภาพการจัดการศึกษาของเราอยูในระดับไหน  มีปญหาและอุปสรรค
อยางไร  ตองการจะพัฒนาอยางไร  เราสามารถจัดไดครอบคลุมหรือไม  เราจะทําการวิเคราะห
สภาพตาง ๆ  ยอนหลังมีการศึกษาที่กําหนดเปนฐาน (Base year)  
 องคประกอบที่จําเปนในการวินิจฉัยสภาพการจัดการศึกษาตามที่  IIEP  (International  
Institute  for  Educational  Planning)  แนะนําดังนี้24 
 1.  การคัดเลือกหนวยขอมูลในการวิเคราะห (selection of statistical  units) 
 2.  ความครอบคลุมของระบบการศึกษา (Coverage  of  the  Educational   system : accessibility  
and  access)   
 3.  การวิเคราะหประสิทธิภาพภายในของระบบการศึกษา   
 4.  คุณภาพการใหบริการและการใชทรัพยากร (Quality  of  educational services  and  use  
of  resourced.     
 5.  การรวบรวมขอมูลสําหรับการวินจิฉัยสภาพการจดัการศึกษา (Data collection for diagnosis)   

                                                        
 24 IIEP “School  mapping and  Micro  planning  Diagnosis  of  the  educational  system  
at  the  local  level”  Unesco  Paisl : 1 - 15. 
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2.  ความครอบคลุมของระบบการจัดการศึกษา (Overage of the Education system 
Accessibly  and Access) 
 ในการศึกษาวิเคราะหความครอบคลุมของระบบการจัดการศึกษาเพื่อดูวา  การจัดการศึกษา
จัดไดครอบคลุมหรือยัง  ซ่ึงเราจะดูในประเด็นที่เกี่ยวของ 2 เรื่องคือ 
 1.  โรงเรียนของเราหรือรวมทั้งเครือขายโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดครอบคลุมทุกทองที่
ของประชากรวัยเรียนหรือไม  จําเปนตองวิเคราะหสถานที่ตั้งของโรงเรียน (Location) วามีความ
หางไกล  มีการกระจายตัวเองการตั้งโรงเรียนนักเรียนสามารถเดินทางมาดวยความยากลําบากใน
การเดินทาง  อาจจําเปนตองตั้งโรงเรียนใหมหรือโรงเรียนสาขาเพื่อใหบริการ 
 2.  จะวิเคราะหในประเด็นที่ชุมชนหรือประชากรวัยเรียน  เขาเรียนในโรงเรียนที่ใหบริการ
เดิมเต็มศักยภาพของโรงเรียนหรือไม  เปนการวิเคราะหความตองการของชุมชน (Demand)  และ
ความสามารถในการใหบริการของโรงเรียน (Supply)  ในบางครั้งชุมชนจะสงลูกหลานของตนไป
เรียนที่โรงเรียนอื่นซึ่งถือวาโรงเรียนที่ใหบริการนั้นใชทรัพยากรไมคุมคาหรือถาโรงเรียนใหบริการ
ตามความตองการของชุมชนท่ีแทจริง  ชุมชนที่นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนนั้นเต็มศักยภาพเทากับ
วาโรงเรียนใหบริการอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องของการวิเคราะหครอบคลุมของระบบการศึกษา
นั้น  เราจะวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักเรียนดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหเปล่ียนแปลงจํานวนนักเรียน (Analysis  of  enrolment  development) 
 2.  วิเคราะหการเขาถึงเครือขายของโรงเรียน (Analysis of the school  met work’s  accessibility) 
 3.  การตรวจสอบการเขาถึงบริการของโรงเรียน (Examination  of  access) 
 ทั้ง  3  ประเด็นจะเปนการวิเคราะหวาการจัดการศึกษานั้นจัดไดครอบคลุมของระบบการศึกษา
หรือไม  ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดเพื่องายตอการเขาใจในการนําไปปฏิบัติดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียน ( Analysis of enrolment development) 
 การดูการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักเรียนที่ผานมาวา  ที่ผานมาเราสามารถรับนักเรียน
ไดมากขึ้นหรือนอยลง  เพื่อตองการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น  เปรียบเทียบระหวางพื้นที่หรือ
ระหวางโซนของโรงเรียน  เรามีวิธีการคํานวณไดหลายวิธีดังนี้คือ 
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พื้นที่บริการ (Catchment  area) 
 พื้นที่บริการหรือเขตบริการของโรงเรียนคือ อาณาบริเวณที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนได
สะดวก  โดยพิจารณาความเหมาะสมโดยการดูจากระยะทาง  เวลา และวิธีการเดินทาง  การกําหนดที่
บริการ (Catchment Area)  จะแปรผันตามระดับที่โรงเรียนเปดสอน  เชนความแตกตางระหวาง 
ประถมกับมัธยม25 
 กําหนดพื้นที่บริการมีตัวแปรที่เกี่ยวของ 2 มิติคือ  ขนาดและภูมิรางของพื้นที่บริการ  ขนาด
ก็ขึ้นอยูกับระดับของการศึกษา  สวนภูมิรางขึ้นอยูกับพื้นที่บริการมี  2  แบบคือ 
 แบบวงกลม  เปนการกําหนดงายคือเอาโรงเรียนเปนจุดศูนยกลาง  และเขียนวงกลมรอบ
วงกลม  สวนจะเปนรัศมีเทาไรก็ดูที่ขนาดของการเปดสอน  การกําหนดแบบวงกลมจะงายตอการ
คํานวณหาพื้นที่  ตลอดจนประชากรโดยมีสูตรการหาพื้นที่ 
  
  พื้นที่บริการ =  2πr   (r  =  รัศมีของวงกลม) 
  หรือ   = 23.14r   ( πมีคา 3.14926 - สําหรับผูที่ลืมคา π ) 
 
 ถาเรากําหนดรัศมีของโรงเรียนไดแลว  ก็จะคํานวณหาพื้นที่ของพื้นที่บริการได  และถาเรา
รูความหนาแนนของประชากรที่จะเขาในโรงเรียน  ซ่ึงหาไดจากการนําความหนาแนนของประชากร
คูณดวยอัตราการเขาเรียนก็จะไดจํานวนนักเรียนตอพื้นที่ 1 หนวย  และในที่สุดเรากจ็ะหาไดวาพืน้ที่
โรงเรียนของเรานั้นควรจะรับเด็กไดทั้งหมดกี่คน 
 การกําหนดพืน้ที่บริการแบบวงกลม  ก็มขีอบกพรอง  คือ จะเกดิชองวางระหวางพืน้ที่
บริการของโรงเรียนแตละโรง  ดังรูป 
 
 
           พื้นที่ที่ไมอยูในเขตพื้นที ่
           บริการของโรงเรียน 
 
 
 

                                                        
 25 ไตรรงค  มณีสุธรรม, “School  mapping”  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2549 , 12-15. 
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 ทําใหเด็กที่อยูในพื้นทีด่ังกลาว  ขาดโอกาสที่จะไดรับบริการการศึกษา  หรืออาจเกิดกรณ ี
พื้นที่ทับซอน  ดังรูป 
 
 
พื้นที่นอกพื้นที่บริการ        พื้นที่ทับซอน 
 
 
หรือ 
 
 
 
 
 เด็กที่อยูในพื้นที่ทับซอน  จะมีลักษณะตรงกันขามกับเด็กที่อยูในพื้นที่นอก Catchment area 
คือเด็กเหลานี้จะมีโอกาสเลือกเรียนในโรงเรียนไดมากกวา 1 โรงเรียน  อาจจะเปน 2 โรงเรียน  หรือ 
3 โรงเรียน ขึ้นอยูกับลักษณะของการทับซอน  ถาจัดพื้นที่บริการในลักษณะนี้  โอกาสทางการศึกษา 
จะเปนของเด็ก  แตผลเสียก็คือ  จําทําใหคาดประมาณจํานวนนักเรียนที่จะเขาเรียนไดไมแนนอน  
ทําใหเกิดการผิดพลาดในการเตรียมทรัพยากรสําหรับจัดการศึกษาไมวาจะเปนอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ จํานวนครูและบุคลากร 
 เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดจากการจัด  Catchment  area  แบบวงกลม  จึงไดมีแนวคิดใหจัด
รูปพื้นที่บริการ  แบบรังผ้ึงหกเหล่ียม  (Hexagonal  honeycombing)  ขึ้น  พื้นที่บริการแบบนี้จะมี
รูปรางเปนรูปหกเหลี่ยม 
 
 
 
เมื่อกําหนดพืน้ที่บริการของแตละโรงเรียนแลว  กจ็ะแนบสนิทชิดกนั  ไมมีชองวางระหวางพื้นที่
และการทับซอนกัน 
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 การคํานวณหาจํานวนนักเรียนที่โรงเรียนจะรับหรืออาจเรียกวา  ขนาดของโรงเรียนหรือ
แผนช้ันเรียนเต็มรูปของโรงเรียน  ก็จะคํานวณโดยใชหลักการเดียวกันกับแบบวงกลม  เพียงแต
เปลี่ยนสูตรการคิดพื้นที่จากวงกลมเปนหกเหลี่ยม  ซ่ึงมีสูตรวา 
 
    พื้นที่หกเหลี่ยม  = 2.6r2  (r  =  ความยาวของดาน) 
 
 ถาจะหาจํานวนนักเรยีนที่โรงเรียนจะรับไดเต็มที่  ก็ใชพืน้ที่คูณกับความหนาแนนของนักเรียน
ที่จะเขาเรยีน (คิดเหมือนกับแบบวงกลมนัน่แหละ) 
 อยางไรก็ตาม  การกําหนดพื้นที่บริการในทางปฏิบัติจริง  คงไมมีโรงเรียนใด  กําหนดรูปราง
พื้นที่บริการของโรงเรียนเปนวงกลม  หรือหกเหล่ียม  ตามทฤษฏีอยางรอยเปอรเซ็นตความยาวของ
ถนนหรือแมน้ํา  ลําธาร  หรือในหุบเขา  เพราะฉะนั้นรูปรางของพื้นที่บริการจึงเปนไปตามลักษณะ
ที่อยูอาศัยของชุมชน  ซ่ึงจะมีรูปรางไมแนนอน  อาจจะยาวไปตามถนน  แตการกําหนดรูปรางพื้นที่
บริการตามทฤษฏี  ก็ไมใชวาจะไมมีประโยชนเสียทีเดียว  อยางนอยก็เปนแนวทางในเบื้องตนและ
ปรับรูปรางตามสภาพจริง  หรือถาอยากจะสรางโรงเรียนสักโรงที่มีขนาดใหญมีนักเรียนสัก 3,000 คน  
ควรจะสรางตรงไหน  การกําหนดพื้นที่บริการตามทฤษฎีก็จะชวยในการวิเคราะหในเบื้องตนได 
 นอกจากการกาํหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (Catchment  area)  และในการวเิคราะห
ความเขาถึงบริการของโรงเรียนจะวเิคราะหในเรื่อง 
 1.  ระยะทางที่นักเรียนเดินทาง  เราสามารถจําแนกระยะทางในการเดินทางของนักเรียน
โดยแบงระยะทาง ดังนี้ 
  นอยกวา  1  กโิลเมตร   เดินทางสะดวก 
  1 - 3 กิโลเมตร  พอที่จะเดินทางได 
  3 - 6  กิโลเมตร  เดินทางลําบาก 
  มากกวา  6  กโิลเมตร  เดินทางไมไดตองแกปญหา 

 
3.  การตรวจสอบการเขาถึงการบริการ (Examination  of  access) 
 การตรวจสอบการเขาถึงบริการ (Examination  of  access)  เปนการดูปฏิสัมพันธระหวาง
ความตองการของชุมชนและบริการทางการศึกษาที่โรงเรียนมีอยูในปจจุบัน  การจะดูวาครอบคลุม
แคไหน ดูไดจาก 
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 1.  อัตราการเขาเรียน (Admission  rate)  โดยการดปูแรกของแบบการศึกษา  โดยมีวธีิการ
คิดหลายวิธี 
  1.1  อัตราการเขาเรียนอยางหยาบ (Apparent  admission  rate)  ดูการเขาเรียนของเด็ก   
ป. 1 โดยการไมแยกอายุโดยการใชสูตร 
   

   Apparent  admission  rat  =    100×
ขวบ 7 ายุจํานวนเด็กอ

1 ป.   ียนเขาใหมจํานวนนักเร                                                   

 
   คาของ Apparent  admission  rate  จะอธิบายวาเด็กเขารอยละเทาไร       
 
 2.  อัตราการรบันักเรียน  (Enrolment  rate) 
  Enrolment  rate  เปนการวัดปริมาณของนักเรียนที่มองในภาพรวมเปนระดับ เชน  ระดับ 
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  เปรียบเทียบกับเด็กทั้งหมดที่มีอายุตามเกณฑที่จะตองเขาเรียนใน
ระดับนั้น  การวัดในภาพรวมแบบนี้เปนที่นิยมใชกันแพรหลาย  และมักจะใชในการเปรียบเทียบ
การรับนักเรียนหรือจํานวนนักเรียนระหวางพื้นที่ตาง ๆ  การคํานวณหา  Enrolment  rate  แบงวิธีการ 
หาเปน  3  แบบยอย  คือ 
  2.1  อัตราการรับนักเรียนอยางหยาบ (Gross  enrolment  rate) 
   เปนการหา enrolment  rate  อยางหยาบ  โดยการนําจํานวนนักเรียนทั้งหมดในระดับที่
ตองการหาโดยไมตองคํานึงถึงอายุหารดวยจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่มีอายุตามเกณฑที่จะตองเขาเรียน
ในระดับนั้น  เชน  ถาจะหา Gross  enrolment  rate  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาก็จะไดจากสูตร 
     

     อัตราการรับนักเรียนอยางหยาบ (Gross enrolment rate) =  100
12ป2ายุ7เด็กที่มีอ
ะถมศึกษา ียนระดับปรจํานวนนักเร

×
−

                                         

 
   คาของ Gross  enrolment  rate  ถาคิดเปนอัตราก็อาจจะมีคาเกิน 1 หรือทําเปน %    
ก็อาจจะมีคาเกิน 100 ได  เพราะวาจํานวนเด็กที่เรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมด ที่นํามาคํานวณ
นั้น  อาจจะมีเด็กที่มีอายุนอยกวา 7 ป  หรือมากกวา  12 ป  มาเขาเรียนและก็นับรวมทั้งหมดโดยไม
แยกกลุมอายุ  แตตัวหารเราจะดูเฉพาะเด็กที่มีอายุ 7 - 12 ป  ตามเกณฑเทานั้น 
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 3.  อัตราการเรียนตอ (Transition rate) 
  การหาอัตราการเรียนตอ (Transition  rate)  จะคลาย ๆ  กับการคํานวณหา  admission rate 
ซ่ึงเปนการหาอัตราการเขาเรียนในชั้นแรกของระดับแรกของการศึกษาในระบบโรงเรียน  คือ  ระดับ 
ประถมศึกษา  สวนอัตราการเรียนตอเปนการหาอัตราการเขาเรียนระหวางระดับของการศึกษา  ถาดู
เฉพาะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อัตราการเรียนตอก็จะมี 2 ระดับคือจากระดับประถมศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และจากมัธยมศึกษาศึกษาตอนตนไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การคิด
อัตราการเรียนตอจะคิดจากจํานวนนักเรียนในชั้นสุดทายของระดับหนึ่งที่ไปเรียนในชั้นแรกของ
ระดับถัดไปในปการศึกษาถัดไปหรืออาจจะเขียนใหดูงาย ๆ  วา 
     

              อัตราการเรียนตอ ป. 6 / ม. 1  =  100×
tปการศึกษา6ป. ียนจบจํานวนนักเร

1+tปการศึกษา1ม. ียนจํานวนนักเร
                                          

  
 4.  การวิเคราะหประสิทธิภาพภายในของระบบการศึกษา (Internal  Efficiency  of  the  
Educational  system)  
 26ประสิทธิภาพหมายถึงการใชทรัพยากรในการดําเนินการใด  โดยการมุงหวังถึงผลสําเร็จ  
โดยการใชทรัพยากรและเวลาการดําเนินการนั้น  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  การวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของระบบการศึกษาในการจัดทํา School  mapping  โดยการวิเคราะหเด็กที่เขาสูระบบโรงเรียนใน
แตระดับจัดการศึกษาใหเด็กจบหลักสูตรตามเวลาที่กําหนดทุกคน  ซ่ึงเปนประสิทธิภาพของระบบ
การศึกษา  โดยเราดูตัวช้ีวัดจากเรื่อง อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion  rate)  อัตราซ้ําชั้น (repetition  
rate)  อัตราการออกกลางคัน (drop-out  rate)  ดูแผนภูมิแสดงการสะพัดจํานวนนักเรียนเชิงทฤษฏี 
(chart  showing  the  theoretical  pupil  flow)  อัตราการคงอยู (retention  rate)  ซ่ึงรายละเอียดดังนี้ 
 อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion  rate)  เปนการดูวานักเรียนเลื่อนชั้นจากปที่แลวรอยละเทาไร  
และอัตราเทาไร  ใชสูตรอยางงาย 
     

อัตราการเลื่อนชั้น  =   100
1tปการศึกษา1N ียนจํานวนนักเร

tปการศึกษาN ียนชั้นจํานวนนักเร
×

−−
 

 

                                                        
 26 Wikipeaidia  อางอิงจาก http://thrikipedia:org/wiki%eo%b8. วันที่ 14 พฤษภาคม 2553. 
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 อัตราการช้ําชั้น (Repetition  rate)  เปนการหารอยละของนักเรียนที่ตกซ้ําชั้นในปการศึกษา
ใดศึกษาหนึ่ง  แตในปจจุบันโครงสรางทางหลักสูตรที่มีการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติทําใหปญหาของ
การซ้ําชั้นจะมีนอยมาก  เพราะจะเรียนเปนชวงชั้น 

อัตราการออกกลางคัน  (Drop-out  rate)  เปนการหาอัตรารอยละของนักเรียนที่ออกจาก
ระบบการศึกษา  ถือวาการออกกลางคันเปนปญหาดานประสิทธิภาพของระบบการศึกษาจําเปนตอง
หาทางแกไข  เพื่อความเขาใจที่งายขึ้น  จึงขอยกตัวอยางโดยการคํานวณดังนี้ 

การหาจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคันชั้น  ป. 1  ปการศึกษา  2546  ไดจาก  จํานวนนักเรียน
ออกกลางคัน  =  จํานวนนักเรียน – จํานวนนักเรียนซ้ําชั้น – จํานวนนักเรียนเล่ือนช้ัน 
 ป. 1  ป  2546   =   ป. 1  ป  2546  -  ป. 1  ป  2547  -  ป. 2  ป  2547 
    =  438 – 122 – 285 
    =  31 
 

 อัตราการเลื่อนช้ัน =   100
2546ปป.1 ียนจํานวนนักเร

2547ปป.2 ั้น ียนเลื่อนชจํานวนนักเร
×                                                        

=    65.1%100
438
285

=×             

 

 อัตราการซ้ําช้ัน   = 100×
2546ปป.1 ียนจํานวนนักเร

2547ปป.2 ียนซ้ําชั้นจํานวนนักเร
 

       = 100×
438
122

 

       =    27.9 % 
 

 อัตราการออกกลางคัน = 100×
2546ปป.1 ียนจํานวนนักเร

2546ป1ป.ลางคัน ียนท่ีออกกจํานวนนักเร
 

       = 100×
438
31

 

       =     7.1 % 
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การหาอัตราทัง้  3  ในทํานองนีต้อไป  จนไดคําตอบดงัตาราง 
 

 

   อัตรา 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

อัตราการเลื่อนช้ัน 
อัตราการซ้ําช้ัน 
อัตราการออกกลางคัน 

65.1 
27.8 
7.1 

67.9 
22.2 
9.9 

76.3 
21.9 
1.2 

69.3 
17.3 
13.5 

72.0 
19.6 
8.5 

- 
34.3 

- 
 
 เราสามารถสรุปขอมูลจากตาราง  การเลื่อนช้ัน  อัตราการซ้ําช้ัน  อัตราการออกกลางคัน 
เพื่อเปนขอมูลการวินจิฉัยสภาพการจัดการศึกษา 
 

4.  คุณการใหบริการและการใชทรัพยากรจะทําการวิเคราะหในดาน 
 4.1  การใหบริการ  หมายถึงความสําเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหหาผลสัมฤทธิ์  
คะแนน  NT.  O-NET  และผลการประเมินของ  สมศ.  มาวิเคราะห 
 4.1  การวิเคราะหการใชทรัพยากร  ดูไดจากการวิเคราะหจํานวนครู  วัสดุ  ครุภัณฑ  
งบประมาณ 
 

5.  การเก็บรวบรวมขอมลูสําหรับการวินิจฉัยการจัดการศึกษา (Data  Collection  for  
Diagnosis) 
 ในการวินิจฉัยระบบการศึกษา  ซ่ึงจะพิจารณาเรื่องความครอบคลุม  ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
ของการศึกษา  ซ่ึงจะตองการขอมูลที่เกี่ยวของมาก  ขอมูลบางชนิดอาจจะมีการเก็บรวบรวมไวแลว  
บางอยางอาจจะตองเก็บใหม  ขอมูลที่ตองการมีทั้งขอมูลของโรงเรียนและขอมูลจากหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน 
 

ขอมูลจากหนวยภายนอก 
 โดยปกตกิารทํา School  map  จะตองการขอมูล 3 ประเภท คือ 
 1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  อายุ  เพศ  การกระจายของประชากร 
 3.  การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของพืน้ที่ 
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 1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  (Physical  environment) 
  1  แสดงสภาพทางกายภาพ  บอกสภาพทางภูมิศาสตร  แสดงพื้นที่ที่เปนภูเขา  แมน้ํา  
ลําคลอง  แหลงชุมชน  พื้นที่ที่เปนจุดอับ  จุดบอดที่เดินทางเขาออกไมสะดวก  ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ตอง
ใหความสนใจเปนพิเศษ 
  2  แสดงเสนทางคมนาคม  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงปญหาในการเดินทางของนักเรียน 
  3  แสดงที่ตั้งของหนอยงานทางการปกครองและหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
   แผนที่ที่ใชจะตองใหรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงที่ตั้งโรงเรียนไดแนนอน  และ
เห็นถึงสภาพแวดลอมของโรงเรียน  และตองสะทอนใหเห็นถึงระยะทางระหวางโรงเรียน  จะตองมี
ความถูกตอง  แมนยํา  ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนมากในการวินิจฉัยระบบการศึกษา  และในการเสนอทางเลือก
สําหรับการจัดระบบเครือขายโรงเรียนใหม  (re-organization) 
 2.  ขอมูลประชากร  (Population  data) 
  ขอมูลในเรื่องโครงสรางอายุประชากรจะหาไดจากการทําสํามะโนประชากร  ซ่ึงจะขอได
จากหนวยงานที่ทําการสํามะโน  หรืออาจจะหาขอมูลประชากรไดจากกรมการปกครองสํานักงาน
สถิติแหงชาติ  หรือหนวยงานปกครองในระดับทองถ่ิน 
  1  ประมาณการประชากร  โดยใชฐานจากขอมูลประชากรที่ไดจากการสํามะโนและ
อัตราการเกิด  อัตราการตายที่เปนขอมูลทางการ  (official  data) 
  2  คาดคะเนประชากร  (คลาย ๆ  กับประมาณจากขอมูลสํามะโน)  และคาดคะเนอัตรา
การเพิ่มประชากร  หรือใชแนวโนมอัตราการเกิด  อัตราการตายเพื่อคาดจํานวนประชากร 
 3.  ขอมูลสภาพของพืน้ท่ี  (Data  on  the  region  studied) 
  นอกจากขอมลูดานประชากรแลว  เรายังจาํเปนตองรูขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่  เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีผลกระทบตอการจัดการศึกษานอกจากนี้ตองรู
แนวโนมของการพัฒนาที่ในอนาคต 
  ในการเสนอ  proposals  เพื่อเสนอมาตรการตาง ๆ  ที่จะขยายการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เราจําเปนจะตองรูความตองการลวงหนาที่แนนอน  ซ่ึงความตองการนี้จะขึ้นอยู
กับจํานวนประชากรในระดับทองถ่ิน  การเคลื่อนยายของประชากรทั้งการยายเขาและการยายออก
จากพื้นที่อาจจะมีจํานวนมากพอที่จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร  ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  รวมทั้งการกระจายตัวหรือการกระจุกตัวของประชากร
ดวย  สาเหตุของการเคลื่อนยายของประชากรสวนหนึ่ง  (และอาจจะเปนสวนใหญ)  ก็มาจากปจจัย
ดานเศรษฐกิจ  เปนสําคัญ 
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  ในการทํา  school  mapping  เราจะตองสนใจการพัฒนาทองถ่ินตองรูแนวโนมของการ
พัฒนาวาในอนาคตอันใกลและไกล  จะมีแนวทางการพัฒนาอยางไรกับทองถ่ินของเราซึ่งจะเชื่อมโยง
กับระดับภูมิภาค  การประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบในการพัฒนาภูมิภาคและทองถ่ิน  จึง
เปนส่ิงที่จําเปนอยางหลีกเลี่ยงมิได 
 

GIS กับ School  mapping 
 ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  ส่ิงที่ผูบริหารปรับกระบวนทัศน (Approach  and  Paradigm)  ตองรูเทาทัน
และรูจักนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารทางการศึกษา 
 GIS (Geographical  information  system)  27คือกระบวนการทํางานเกีย่วกับขอมูลในเชิงพืน้ที่
ดวยระบบคอมพิวเตอรที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่
เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลายจะสามารถนําขอสนเทศที่
ไดใชในการวางแผน  GIS  28คือระบบขอมูลที่เกี่ยวของกบัขอมูลของพื้นที่อยูในระบบเชิงเลข  และ
เปนการวาดภาพดวยคอมพวิเตอร  ซ่ึงมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และนําไปประยุคตอหลายสาขา  
GIS  29เปนโปรแกรมคอมพวิเตอร  ซ่ึงจะเชือ่ม Data  base 2 ชุดเขาดวยกนั  โดยชุดแรกเปน  numerical  
data  ซ่ึงคลายกับ  information  base  ชุดแรกคือขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  ครู  และนักเรียน  data  base  
ซ่ึงขอมูลอีกชุดเปนขอมูลสภาพทางภูมิศาสตร  เชน  ที่ตั้งโรงเรียน อาณาเขตของอําเภอ  ตําบลที่ตั้ง
ของหมูบาน  และลักษณะสภาพทางภูมิศาสตรและสามารถนําเสนอในรูปแผนที่ 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  GIS  คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนกระบวนการทํางาน
เกี่ยวกับฐานขอมูล  ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศ  โดยขอมูลประกอบนี้  ขอมูลเกี่ยวกับครู  โรงเรียน  
จํานวนนักเรียน  กับฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร  ซ่ึงแสดงที่ตั้งของอาณาเขต  หมูบาน  ตําบล  
และอําเภอ  โดยการนําเสนอในรูปแบบแผนที่  สามารถประยุคใชในการวางแผนทางการศึกษา 

                                                        
 27 วรเดช  จนัทรศรีและสมบัติ  อยูเมือง  อางอิงจาก เกรกิไกร  แกวลวน  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)  เพื่อการบรหิารการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ดุษฏีนิพนธ  สาจาการบริหารการศึกษา  (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 56.  
 28 Pickles  J.,  Ingrand  Twuth : The  Sacial  Implications  of  Geographic  Information  
systems (New York : Wiley, 1995), 116  
 29 ไตรรงค  มณีสุธรรม  “School  mapping”  กลุมแผนและโครงการ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สํานักพิมพธรรมเสมา, 2549), 170.  
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 โดยประโยชนของ GIS  คืออะไร  การนําเสนอขอมูลมีความนาสนใจงายและสะดวกใน
การใช  มีประโยชนทางการแปรงขอมูลที่เปนแผนที่และสามารถอธิบายรายละเอียดได  มีประโยชน
ทางการวิเคราะหกลายเปนเรื่องงายถูกตองและแมนยําทําใหเราสามารถกําหนดยุทธศาสตรตรงกับ
สภาพความเปนจริง  ชวยในเรื่องการวางแผนการศึกษาไดถูกตอง  และตอบสนองความตองการที่
แทจริงของทองถ่ิน 
 ในการจัดทํา  GIS ผูวิจัยสามารถสรางความมีสวนรวมการบริหารจัดการ  โดยทําเรื่องขอ
ขอมูล  GIS  ของจังหวัดโดยแสดงแผนที่ขอมูลตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับงานวิจัยดังตัวอยางขอมูล
ตอไปนี้ 
 1.  Primary  Gross  Enrolment  Ratio (GER)  map  แสดงอัตราสวนการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในระหวางเขตพื้นที่ตาง ๆ  เพื่อใหเห็นความแตกตางของการรับนักเรียน 
 2.  แสดงขอมูลรายละเอียดที่ตั้งของโรงเรียนและสถิติขอมูลทางการศึกษาและแสดงสภาพ
ภูมิศาสตร  โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคม   
 3.  การจัดแสดงแผนที่ การกําหนดพื้นที่บริการโรงเรียน เพื่อเสนอภาพอัตราการรับ
นักเรียนในแตละพื้นที่บริการใหชัดเจนและการมาประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ดูการ
กระจายตัวของโรงเรียน 
 จะเห็นไดวาการวางแผนทางการศึกษาโดยการใช School  mapping สามาถนํา GIS มาใช
ใหเกิดประโยชนในดานการนําเสนอขอมูลนาสนใจงายในการอานและทําความเขาใจมากกวาตาราง
หรือกราฟนอกจากนั้น  GIS  สามารถตรวจสอบอยางใกลชิดเพราะเปนการแปลงขอมูลใหเปนใน
รูปของแผนที่และสามารถวิเคราะหขอมูลเปนเรื่องงายถูกตอง  แมนยํา  ทําใหเราสามารถกําหนดกล
ยุทธไดตรงกับส่ิงที่เราตองการพัฒนาหรือแกปญหา  ทําใหการวางแผนมีความเปนไปได  เชน การ
พิจารณาในการจัดตั้งโรงเรียนแหงใหมในสถานที่เหมาะสม 
 GIS  จะมีประโยชนมากแตมีขอจํากัดในดานของตนทุน (Ghost)  ในการจัดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรทั้ง Hardware  และ Software และความรูความสามารถของบุคคลในบางจังหวัด  เชน
จังหวัดสุพรรณบุรี  จะมีฐานขอมูล  GIS  อยูแลว  เพื่อสรางความมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  
การประหยัดทรัพยากร  สรางความคุมคา  เราสามารถขอความอนุเคราะหใชฐานขอมูล  GIS  ของ
จังหวัด  โดยดูใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการดําเนินการนั้น ๆหรือบางกรณีสามารถใชแผนที่
แบบดั้งเดิมก็สามารถทําได  
 จากขั้นตอนการวินิจฉัยสภาพของการศึกษา (Diagnosis  of  the  Educational  system  at  the  
Local  level)  จากการวิเคราะหระบบของการศึกษาในดานการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา  การ
วิเคราะหดานระบบครอบคลุมของระบบการศึกษา (Coverage  of  the  Education system  Accessibility  
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and  Access) การวิเคราะหประสิทธิภาพภายในของระบบการศึกษา (Internal  Efficiency  of  the  
Educational  system) การวิเคราะหคุณภาพของการใหบริการและการใชทรัพยากรของโรงเรียนมี
ลักษณะอยางไร  และใหคุมคาอยางไร  การวิเคราะหโดยใช GIS แสดงขอมูลเชิงแผนที่  จึงขอมูลใน
การคาดคะเนการประมาณความตองการ  (Estimating  Demand : Demography  and  Enrolment  
Projections)  ในขั้นตอนตอไป 
 
       ขัน้ตอนการจัดทํา  School  mapping  ท่ี 2  การคาดคะเนและประมาณการ  ตองการจัด
การศึกษา 
 1.  การคาดคะเนแนวโนมจํานวนนักเรยีนในอนาคต 
 2.  การกําหนดแผนชั้นเรยีนเต็มรูป 
 3.  การกําหนดแผนชั้นเรยีนรายป 
 4.  การคาดคะเนจํานวนครู  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ครุภัณฑ  และงบประมาณ 
 
1.  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคต  มี  4  วิธี  คือ 
 1.1  การคาดคะเนประชากรวัยเรียน 
 1.2  การคาดคะเนนกัเรียนโดยการกําหนดเปาหมาย 
 1.3  การคาดคะเนนกัเรียนโดยการใชชวงเวลา 
 1.4  การคาดคะเนจํานวนนกัเรียน 
 1.1  การคาดคะเนประชากรวัยเรียน (projecting the scho- age population) 
  ในการคาดคะเนประชากรวยัเรียน เราจะจาํกัดขอบเขตของประเด็นเฉพาะ 
    1.  การประมาณการประชากรทั้งหมดในปจจบุันและอนาคต 
    2.  การคาดคะเนโครงสรางอายุประชากรเพื่อจะประมาณการ 
   2.1  ประชากรที่ถึงวัยเรียน 
   2.2  ประชากรที่อยูในวัยเรียน 
 การประมาณการประชากรในปจจุบันและอนาคต 
 ถาเราไดขอมูลประชากรที่อยูในเขตพื้นที่ของเรามาจากการทําสํามะโนประชากรลาสุดที่มี
ก็ยอมไมใชขอมูลในปจจุบัน ดังนั้นเราจะหาขอมูลในปจจุบันและอนาคตได   คือ   สอบถามจาก
เจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบในเรื่องสถิติขอมูลประชากรในทองถ่ินและคาดคะเนโดยการคํานวณหา 
ประชาชนจาก annual  growth rate  ที่มีสูตรวา 
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     Pn =  ( )no r1P +  
   โดย  Pn =  ประชากรในปที่ n 
     P0 =  ประชากรในปฐาน  
     r  =  growth rate 
 
 สมมุติในตําบลบานโคก ในป 2548  มีจํานวน 3,024 คน และอัตราการเพิ่มตอป (growth 
rate) จากป 2541  ถึงป 2548 เปน 2.43%  ใหหาจํานวนประชากรในป 2555 
 วิธีทํา  เราก็แทนคาในสูตร 
     Pn  =  Po (1+r) 
   ในที่นี ้ Pn  =  P2555 
     Po  =  P2548   =  3,024 คน 
     r  =  2.43  =  0.0243 (ใชคา r ในอดตี) 
     n  =  2555 - 2548  =  7 
     P2555  =  3,024  (1 + 0.0243)7 
       =  3,577 
 
 วิธีการหาจํานวนประชากรแบบนี้เปนวิธีที่งาย ๆ  ซ่ึงก็ถือเปนขอด ีแตก็ยังมีขอบกพรองอยูบาง 
คือ 
  1 ใชแนวโนมอัตราการเพิ่มจากอดีตเปนคาคงที่ในการทํานายอนาคต นั่นหมายถึงวา 
สมมุติใหอัตราการเกิด การตาย และการยายที่อยูของประชากรในทองที่นั้นไมเปล่ียนแปลงจากอดีต 
  2  คาของอัตราการเพิ่มตอป (r) จะเชื่อถือได  (reliable)  ก็ตอเมื่อคานี้ไดจากขอมูลที่ผาน
การสํามะโนโดยตรง  แตถามีการปรับขอมูลคา  r  ก็จะเปนเพียงคาประมาณการเทานั้น 
 ใชวิธีการปรับคา  r 
 ถาคา r ของเขตพื้นที่ที่ไดดูแลวนาจะผิดปกติ  อาจจะสูงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคมาก  
ก็แนะนําใหปรับคา  r  เสียใหม  โดยใชเปนคาเฉลี่ย (Mean)  คา  r  ของเขตพื้นที่เรากับคา  r  เฉล่ีย
ของเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกัน  เชน  ถาบานเราเปนเขตเมืองก็เปรียบเทียบกับเมืองดวยกัน 
หรือถาเปนชนบทก็เปรียบเทียบกับชนบทดวยกัน การปรับคา r นี้  จะทําใหลดส่ิงที่จะเปนผลมาจาก 
   1  การเปลี่ยนขอบเขต (boundary) ของเขตพื้นที ่
   2  จํานวนประชากรที่ประมาณไดต่ํากวาทีไ่ดจากการทําสํามะโน 
   3  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอดีต  ซ่ึงใชเปนแนวโนมในการทํานายอนาคต 
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การคาดคะเนจํานวนนักเรียน (Enrolment projections) 
 จํานวนนักเรียนในอนาคตจะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรกลุมอายุวัยเรียน  นโยบายในการ
ขยายการศึกษาและความตองการของสังคมในเรื่องการศึกษา สองประการหลังนี้จะมีผลกระทบตอ
สัดสวนของเด็กที่จะเขาสูระบบการศึกษา คือ admission  rate และเด็กที่อยูในระบบหรือเขาเรียนแลว  
ก็พวกอัตราการเลื่อนช้ันเเละอัตราการตกซ้ําช้ัน (promotion and repetition rates ) 
 โดยหลักการแลว  การคาดคะเนจํานวนนกัเรียนจะมีขั้นตอนอยู 4 ขั้นตอน 
  1.  กําหนด  admission  rate วาควรจะเปนเทาไร  ในชวงเวลาที่กําหนด 
  2.  คํานวณหานักเรียนเขาใหม (admission) 
  3.  ประมาณการอัตราการเลื่อนช้ัน ตกซ้ําช้ัน และออกกลางคัน  รวมทั้งอัตราการเรียน 
ตอที่เปนไปได 
  4.  คํานวณจํานวนนักเรยีน (enrolments) รายป 
 การพิจารณาใชคาดัชนีตาง ๆ ไมวาอัตราการเขาเรียน อัตราการรับนักเรียน  อัตราการเลื่อน
ช้ัน ซํ้าช้ัน  ออกกลางคัน และอัตราการเรียนตอ  เราจะกําหนดคาเหลานั้นในแตละปวาจะใหมีคา
เปนเทาไร ที่ใกลเคียงกับความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จะใหมีการพัฒนาขึ้นเทาไร เปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก  เพราะจะมีผลตอการกําหนดจํานวนนักเรียนที่จะอยูในระบบ  และจะโยงไปถึง
ทรัพยากรตาง ๆ  ที่จะตองจัดเตรียมไว  ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดคาดัชนีตาง ๆ  นี้มี 2 ปจจัยที่
สําคัญ คือ เปาหมายของนโยบายทางการศึกษาและแนวโนมในอดีต (past trends) 
 
ทางเลือกของสมมติฐาน  (Choice  of  past  trends) 
 1.  คาดคะเนโดยใชแนวโนมในอดีต (projection of past trends) 
  การคาดคะเนโดยใหแนวโนมในอดีต  เปนวิธีการที่ใชแนวโนมของดัชนีตาง ๆ  ที่ได
วิเคราะหระบบการศึกษาไวแลว ความจริงการวิเคราะหระบบการศึกษาในชวงปที่ผานมาเปนเพยีง
ใหรูสภาพที่เกดิขึ้นจริง  ไมวาจะเปนอัตราการเขาเรียน  อัตราการรับนักเรียน  อัตราการเลื่อนช้ัน  
อัตราการตกซ้ําช้ัน อัตราการออกกลางคัน และอัตราการเรียนตอ การวิเคราะหไมได  มีเปาหมาย
เพื่อที่จะชีใ้หเห็นการพัฒนาที่พึงประสงค ในทางตรงกนัขาม แนวโนมในอดีตอาจจะชี้ใหเห็นถึงผล
ของการพัฒนาที่ไมพึงประสงคก็ได เชน อัตราการเลื่อนช้ันนอยลง หรืออัตราการเรียนตอลดลง 
เปนตน ซ่ึงถาเปนอยางนี ้อดีตก็จะบอกเราวาเราควรจะตองทําอะไร อยางไร  เพื่อใหคาดัชนีตาง ๆ 
เหลานี้เปนไปในทางที่ดีขึ้น 
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 ปญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็คือ การกําหนดแนวโนม จะกําหนดแนวโนมในการคาดคะเน
อยางไร  ก็จําเปนตองมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางดี  ซ่ึงการศึกษาในเรื่องนี้  จะนําไปสูการ
สรุปผลการวิเคราะหในทางใดทางหนึ่ง  ตอไปนี ้
  1.1  การเพิ่มขึน้หรือลดลงอยางตอเนื่อง 
  1.2  คงที่ (stagnation)   
  1.3  ไมมีแนวโนม 
 
กรณีแรก มีแนวโนม 
 ถาคาดัซนีในอดีตเกิดขึน้อยางมีแนวโนมแบบใดแบบหนึง่  และสามารถใชสมการทาง
คณิตศาสตรได  การคาดคะเนก็จะงาย และถาใชกราฟแสดงแนวโนมกจ็ะเห็นแนวโนมไดชัดเจน 
แตการใชสมการคณิตศาสตร  (สวนมากจะเปนสมการเสนตรง)  ก็มีขอจํากัด  ถาแนวโนมเพิ่มการ 
คาดคะเนก็จะไดแนวโนมที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ  อาจจะเกนิ 100 (เชน อัตราการเรียนตอเกิน 100%) 
หรือถาแนวโนมลดลงก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ  ซ่ึงบางตัวอาจจะดี  เชน อัตราการซ้ําซ้ัน หรือออกกลางคัน  
(แตก็ตองมีจุดพอดี)  แตถาเปนอัตราการเลื่อนชั้น หรืออัตราการเรียนตอ  ถาลดลงเรื่อย ๆ ก็คงไมดี  
ตองมีการปรับขึ้นโดยมีมาตรการตาง ๆ  มาชวยสนับสนุนในกรณีที่มีแนวโนมเกิดขึ้น แตอาจจะมี
บางตัวท่ีผิดแผกออกไปจากกลุม  ก็อาจจะตัดตัวนั้นออกไปได แลวดูเฉพาะสวนที่เหลือเปน trend 
กรณีท่ี 2  ไมมีแนวโนม 
 กรณีนี้คาดัซนีมักจะขึ้น ๆ  ลง ๆ  เอาแนนอนไมไดั  จับทางไมถูก  ก็เลยบอกไมไดัวา
แนวโนมเปนอยางไร หรือก็คือ ไมมีแนวโนมใหเห็น  การจะกําหนดคาดัชนีในอนาคตก็ตองอาศัย
ความรูและประสบการณในการคาดคะเนประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของทองถ่ิน เปน
ตัวชวย  ซ่ึงจะตองมีการสังเกต  ศึกษาองคประกอบตาง ๆ  ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อจะทําให
เห็นแนวโนมอะไรบางอยาง  หรืออาจจะใชคาเฉลี่ยของอัตราทั้งหมด หรืออัตราที่นอยที่สุดกับอัตรา
เพิ่มมากที่สุด  เปนคาคาดคะเน 
 ลองดูตัวอยาง  gross  admission rate 7 ป 
 1.  66% , 68%,  69%,  71%,  73%, 74% 
  กรณีนี้เห็นชัดเจนวา  แนวโนมในอดีตเพิ่มขึ้นอยางแนนอน และแนวโนมในอนาคต ก็
นาจะเพิ่มขึ้นดวย  แตการเพิ่มขึ้นไปเรี่อย ๆ  ก็ตองมีจุดหยุดนิ่ง  ณ อัตราใดอัดราหนึ่งอยางมีเหตผล 
 2.  57.6% , 56.5%,  57.9%,  60.3%,  56.6%, 58.2% 
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  กรณีนี้ถือวาแนวโนมคงที่  ไมขึ้น  ไมลง  แมวาจะมีบางอัตราที่ฉีกออกไปจากกลุม  แต
ก็มีตัวเดียวซ่ึงถือวานอยมาก  ถาตัดอัตราตัวนี้ (60.3%)  ออกไป  อัตราที่เหลือถือวาคงที่การจะหา
อัตราที่จะใชคาดคะเนก็อาจจะหาคาเฉลี่ยของอัตราทั้งหมด  คือ 

%25.57
6

2.586.563.609.576.566.57
=

+++++  

หรือ  หาคาเฉลี่ยของอัตราที่ต่ําสุดกับสูงสุด  คือ 
%4.58

2
3.605.56

=
+  

 
 3.  66% , 82%,  71%,  69%,  70%, 72% 
  กรณีนี้  ถาตัด  82%  ออก  จะเหน็วาอัตราที่เหลือมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย  โดยเฉพาะ
สามปสุดทายที่บอก  trend วาเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 
 4.  68% , 80%,  72%,  58%,  81%, 67% 
  กรณีนี้อัตราขึ้น ๆ  ลง ๆ  ถือวา  ไมมีแนวโนม  อัตราปสุดทายเกือบเทาอัตราปแรก  ชวง
กลางก็สูง ๆ  ต่ํา ๆ  เอาแนนอนไมได  การคาดคะเนจะใชคาเฉลี่ยของทั้งหมด  หรือคาเฉลี่ยระหวาง
อัตราสูงสุดกับต่ําสุดคลายกรณีที่ 2  แตก็ควรพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
ประกอบดวย 
 1.2  คาดคะเนโดยการกําหนดเปาหมาย (Projection  on  the  basic  of  objective  set)   
  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนโดยใชเปาหมายตัวกําหนดแนวโนมนั้น  จะเกิดขึ้น  ใน
สถานการณที่แตกตางกัน  สถานการณแรกจะเปนสถานการณของทองถ่ินก็คือการวิเคราะหดัชนี
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริ งในระดับทองถ่ิน  อีกสถานการณหนึ่งก็คือเปาหมายที่กําหนดใน
ระดับชาติ 
  การคาดคะเนจะตองนําทั้งสองสถานการณมาพิจารณาเหมือนกับประสานประโยชนทั้ง
สองฝาย  โดยปกติวัตถุประสงคหรือนโยบายระดับชาติจะกําหนดเปาหมายการพัฒนาไวสูงกวา
อัตราท่ีเปนจริงของทองถ่ินหรือเขตพื้นที่จึงตองปรับเปาหมายระดับชาติใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  
ขณะเดียวกัน  ก็ตองยกระดับของทองถ่ินเพื่อใหสนองนโยบาย  วัตถุประสงคเปาหมายของชาติดวย 
  ไมมีวิธีทางใด ๆ  ที่จะบอกไดวา  จะปรับแผนชาติลงสูระดับทองถ่ินใหเหมาะกับสภาพ
ของทองถ่ินไดอยางไร  เพราะวาตองใชวิธี realistic  approach เอาสภาพจริงมาใช  ฉะนั้นผูที่จะปรับ
แผนชาติใหเหมาะกับสภาพของทองถ่ินก็คือเจาของทองถ่ินที่จะรูสภาพเฉพาะของทองถ่ินดีกวาคนอืน่ 
นอกจานัน้มีวธีิการที่สามารถวิเคราะหที่เหมาะสม ตามตัวอยางดังนี ้
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ตัวอยาง  สมมติวาอัตราการรับนักเรียน (enrolment  rate)  ม. ปลาย  ของประเทศเปน 50%   
  แตเปาหมายระดับชาติกําหนดไว  60%  เราจะปรับเปาหมายนีใ้หเหมาะสมกับสภาพ 
  ทองถ่ินอยางไร 
 โดยปกติอัตราการรับนักเรียนจะมีเพดานสงูสุดที่  100%  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับอัตรา
ปจจุบันจะตางกันอยู 100 - 50  =  50  แตถานํามาเปรียบเทยีบกับเปาหมายระดับชาตจิะตางกันอยู  
10 - 60 =  40   
  ดังนั้น  สัดสวนของความแตกตางของเปาหมายกับอัตราปจจุบันเปน  40/50  =  4/5  เรา
จะนําสัดสวนนี้ไปใชปรับเปาหมายอัตราการรับนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถ่ินดังนี ้
  ถาพื้นที่  ก.  อัตราการรับนักเรียนปจจุบันอยูที่  70% 
  ความแตกตางจากอัตราสูงสุดที่รับได  100%  คือ  100 - 70  =  30 

  ความแตกตางเทียบกับสัดสวนความแตกตางของประเทศจะเปน  30 × 4/5  =  24 
 ดังนั้น  อัตราการรับนักเรียนเปาหมายของพืน้ที่  ก.  =  100 - 24  =  76  ดังตัวอยาง 
 

พื้นที ่
อัตรา
ปจจุบัน 

ความแตกตาง 
จากอัตราสูงสุด 

ความแตกตางเทียบกับ 
สัดสวนประเทศ 

อัตราเปาหมาย 

ก 
ข 
ค 
ง 

70 
48 
39 
100 

30 
52 
61 
0 

24 
41.6 
48.8 

0 

76 
58.4 
51.2 
100 

ประเทศ 50 50 40 60 
 

วิธีการเชนนี ้ ทําใหสามารถปรับเปาหมายระดับชาติไปกาํหนดในระดบัทองถ่ินได  และวิธี
นี้ก็เปนวิธีที่นกัวางแผนแนะนําใหใช 
 ถากําหนดอัตราสูงสุดที่  100%  แตดัชนีบางตัวอาจจะมีเพดานเกิน  100%  ได  เชน  gross  
admission  rate  กรณีเชนนี้การกําหนดเพดานของอัตราก็อาจตองการขอมูลอ่ืนประกอบการ
ตัดสินใจ 
 1.3  การคาดคะเนนักเรียนโดยการใชชวงเวลา  (Time  span)   
 ชวงการคาดคะเนในอนาคตวาจะเปนระยะเวลาเทาใดจะเปนไปตามจดุประสงคที่จะใช
ขอมูลจากการคาดคะเน  ซ่ึงแบงจุดมุงหมายของการคาดคะเนได  3  ประการ 
 1  ถาตองการจัดสภาพโรงเรยีนที่ดี  สําหรบัการเปดปการศึกษาหนา  ซ่ึงตองการรูวาปหนา
จะมีนกัเรียนจาํนวนเทาใด  ในแตละช้ันและจะจัดไดกีห่องเรียน  อยางนีก้ารคาดคะเนลวงหนาเพียง  
1  ปก็เพียงพอ 
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 2  ถาตองการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใหรองรับนักเรียนไดพอเพียง  เชน  อาคารเรียน  ครู  
วัสดุอุปกรณตาง ๆ  การคาดคะเนก็ควรจะทําลวงหนาอยางนอย  2-3  ป 
 3  ถา  School  map  เปนสวนหนึ่งของแผนชาติ  ซ่ึงมักจะเปนการวางแผนระยะยาว  การ
คาดคะเนก็ควรจะเปนระยะ  4-5  ป 
 
การคาดคะเนนักเรียนเขาใหม  (Projections  of  new  admissions) 
 การคาดคะเนนักเรียนเขาใหม  หมายถึง  นักเรียนที่จะเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  หรือ
ช้ันแรกของการศึกษาในระบบโรงเรียน  การคาดคะเนจะมี  2  แนวทาง  การหา  admission  rate  
จะตองใชทั้ง  2  แนวทาง  ในตัวอยางตอไปนี้  จะมีการกําหนดเปาหมายของอัตรา  (ซ่ึงอาจจะใชวิธี  
homothetic  reduction)  ในตัวอยางนี้จะแสดงการคาดคะเนแค  3  ป  ซ่ึงอันนี้ไมใชเทคนิคพิเศษ
อะไร  ในการปฏิบัติงานจริง  จะคาดคะเนกี่ปก็ไดขึ้นอยูกับจุดประสงคของการคาดคะเนดังไดกลาว
แลว  ในเรื่องของ  time  span 
 1.  คาดคะเน  admission  rate  โดยอายุ  (Projection  based  on  admission) 
  โดยกฎหมายการศึกษาภาคบังคับจะใหเด็กที่มีอายุ  7  ป  เขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  1  
แตในทางปฏิบัติก็อาจจะมีเด็กที่มีอายุนอยกวา  หรือมากกวา  7  ป  เขาเรียนก็ได  แตสวนใหญจะ
เปน  7  ป   
 การวินิจฉัยจะแสดงใหเปน  admission  rate  ปจจุบันเปน  52%  ของเด็กอายุ  7  ป  และ  
25%  ของเด็กอายุ  8  ป  และกําหนดเปาหมายของ  admission  rate  ลวงหนา  3  ป   
 ตองศึกษา  admission  rate  ของเด็กอายุ  7  ป  และ  8  ป  โดยคํานวณหาจํานวนนักเรียน
ในแตละป 
 

คาดคะเนเด็กอายุ  7  ป 
ป จํานวนประชากร  7  ป Admission  rate  (คาดคะเน) จํานวนนักเรียน  (คาด) 

ปฐาน  y  (ขอมูลจริง) 185 52% 96 
y + 1 
y + 2 
y + 3 

192 
195 
204 

55% 
58% 
60% 

 

 
  ป  y + 1   = 106  (55%  ของ  192) 
  ป  y + 2  = 113  (58%  ของ  195) 
  ป  y + 3  = 122  (60%  ของ  204) 
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 กรณีที่นกัเรียนตกซ้ําช้ัน  หรือออกกลางคันแลวเขามาใหมจะถือวาเปนเด็กซํ้าช้ัน  ไม
นับเปนนกัเรียนเขาใหม 

ป จํานวนประชากร  8  ป Admission  rate  (คาดคะเน) จํานวนนักเรียน  (คาด) 
ปฐาน  y  (ขอมูลจริง) 182 25 46 

y + 1 
y + 2 
y + 3 

185 
191 
194 

25 
24 
24 

 

 
    ป  y + 1  = 46 
  ป  y + 2  = 46 
  ป  y + 3  =   47 
 
 จํานวนเดก็เขาใหมทั้งหมด 

ป 7  ป 8  ป รวม 
y + 1 
y + 2 
y + 3 

106 
113 
122 

46 
46 
47 

152 
159 
169 

 
 ในการคาดคะเนจํานวนนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถาสามารถคํานวณหา  net  
admission  rates  ไดก็จะทําใหทราบขอมูลที่ชัดเจนวาเด็กแตละรายอายุไดเขาเรียนจํานวนเทาใด  
เราจัดการศึกษาไดครบ  100%  หรือยัง  แตการจะหา  net  admission  rate  ได  ตองแยกเด็ก
ออกเปนรายอายุ  หรือใชแบบ  gross  admission  rate   
 ถาสามารถทําไดก็จงหา  net  admission  rate  แทน  gross  admaission  rate  ตาราง  2  
ตารางที่ผานมา  เราแยกตารางกันเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนสําหรับการศึกษา  แตในการปฏิบัติงานจริง
ไมจําเปนตองแยกตาราง  เราสามารถออกแบบตารางใหรวมกันไดดังตัวอยางตารางตอไปนี้  ซ่ึงเรา
อาจจะปรับตารางใหเหมาะสมกับงานของเราอยางไรสามารถทําได 
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ป 
ประชากร 

7  ป 
Admission  

Rate 
นักเรียน  

7  ป 
ประชากร  

8  ป 
Admission 

Rate 
นักเรียน 

8  ป 
รวม 

นักเรียนใหม 
ปฐาน  Y  

(ขอมูลจริง) 
       

y + 1 
y + 2 
y + 3 

       

 

 2.  คาดคะเน  gross  admission  rates  (Projection  of  gross  admission  rates) 
  ตัวอยางการหา  gross  admission  rate  เดก็อายุ  7  ป  ของเขตพื้นที่การศึกษา  X 

ป ประชากร 7 ป 
Gross admission rate 

(คาด) 
จํานวนนักเรียน 

ปฐาน Y (ขอมูลจริง) 185 76.7% 142 
y  +  1 
y  +  2 
y  +  3 

192 
185 
204 

79.3% 
80.8% 
82.3% 

 

 

 จํานวนนักเรียน  ป y  + 1   =  
100

3.79192×  =   152 
 

   หรือ    = 192  ×  0.793 = 152 

     ป  t  +  2  = 195  ×  0.808 = 158 

     ป  t  +  3  = 204  ×  0.823 = 168 
 

 การหาอัตรา  admission  แบบ  gross จะเปนวิธีการที่งายที่สุดแตมีขอเสีย  คือเคาไมรูอัตรา
การเขาเรียนที่แทจริงของเด็กรายอายุที่ควรจะเขาเรียนตามเกณฑ  การหา  gross  จะนําเด็กที่เขาใหม  
ทั้งหมดโดยไมแยกอายุมาคิดเปรียบเทียบกับฐานคือเด็กอายุ  7  ป  ดังนั้นโอกาสที่อัตราจะเกิน 
100%  มีสูง  และก็อาจจะต่ํากวา  100%  ในปตอ ๆ  ป  ถาเด็กอายุมากกวา  7  ป  เขาเรียนลดลง  อีก
ประการหนึ่งการกําหนดเปาหมายในการคาดคะเน  ก็จะทําไดยาก  เพราะไมมีเกณฑที่แนนอน 
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 1.4  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนรายชัน้  (Enrolment  projections for  subsequent  grades) 
 1.  Apparent  promotion  for  subsequent  grades 
  รูปแบบนี้เปนการคาดคะเนจํานวนนักเรียนเปนรายช้ันในปที่กําหนด  โดยการใชจาํนวน
นักเรียนทั้งหมดที่อยูในชั้นปจจุบัน  ปปจจุบันกับจํานวนนักเรียนที่อยูในชั้นต่ํากวาในปกอนเปน
ขอมูลในการคาดคะเน 
  กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวาจะใชกับชั้นแรกของระดับไมได  เพราะไมมีช้ันที่ต่ํากวา  
ซ่ึงการ  project  นักเรียนในชั้นแรกจะใชวิธีอ่ืนดังที่ไดกลาวมาแลวสวนหนึ่ง 
 อัตราการเลื่อนช้ันอยางหยาบ (Apparent  promotion  rate)  จะหาไดโดยการหาร  จํานวน
นักเรียนในชัน้หนึ่งดวยจํานวนนักเรยีนในชัน้กอนหนานีใ้นปกอน  หรือเขียนเปนสูตรวา 
 

อัตราการเลื่อนช้ันอยางหยาบ (apparent  promotion rate)  =  
1 yปที่ 1n ียนช้ันจํานวนนักเร

ปที่yn ียนช้ันจํานวนนักเร

−−
  

 
โดยที่จํานวนนักเรียนนั้นไมตองแยกนักเรียนตกซ้ําช้ันหรือยายใหนบัรวมทั้งหมด 
 จากตารางจะหาอัตราการเลื่อนช้ันอยางหยาบ (apparent promotion rate)  รายช้ันไดดงันี้ 
 

     ป.  1-2 = 
161
153   = 0.950 

     ป.  2-3 = 
152
148   = 0.974 

     ป.  3-4 = 
149
144   = 0.966 

     ป.  4-5 = 
140
142   = 1.014 

     ป.  5-6 = 
165
243   = 1.473 

 
 ถาเราคํานวณหาอัตรานี้เปนเวลาหลายปตดิตอกัน  ก็จะเห็นแนวโนมวาอัตราการเลื่อนช้ัน
ของแตละช้ันเปนอยางไร  ซ่ึงจะใชกําหนดแนวโนมในอนาคตได 
 วิธีการคาดคะเนวิธีนี้  นับวาเปนวิธีที่งายสดุ ๆ  ประยุกตไปใชกับทกุชัน้ 
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ตัวอยาง  อัตราเลื่อนช้ันคงที่  จงหาซิวาจํานวนนักเรียนในปการศึกษา  2548  จะมีจํานวนเทาไร 
 

  ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
ปการศึกษา 2547 156 153 158 144 142 243 

อัตรา 0.950 0.974 0.966 1.014 1.473  
 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6  

ปการศึกษา 2548 ? 148 149 143 146 209  
 
คําตอบ  หาไมได  เพราะวาอยาลืมวาวิธีนี้ใชหาจํานวนนกัเรียนในชั้นเรียนแรกของระดับไมได 
 

 ป. 1  ป. 2  ป. 3  ป. 4  ป. 5 
ปฐาน y 172  169  174  166  204 

   0.980  0.970  0.860  1.310 
y 1 184         

   0.980  0.975  0.880  1.300 
y 2 186         

   0.980  0.980  0.900  1.290 
y 3 191         

 
 จากขอมูลตองหาจํานวนนักเรียนแตละช้ันในแตละป 
 
 ขอดีของวิธีการนี้  คือ  งายในการคํานวณ  แตก็จะใชไดในกรณ ี
  1)  มีระบบการเลื่อนช้ันอัตโนมัติ  อัตราการเลื่อนช้ันเปนอัตราจริง  จํานวนนักเรยีน ใน
ช้ันแรกเปนจํานวนนักเรยีนเขาใหม 
  2)  อัตราการซ้ําช้ันต่ํา 
  3)  ทําการคาดคะเนไดรวดเร็ว 
 ถาอัตราการซ้ําช้ันสูง  จะทําใหอัตรการเลือ่นช้ันเบี่ยงเบนจากที่ควรจะเปนจริง 
 ดังนั้น  รูปแบบนี้จะเปนประโยชน  เมื่อไมมีขอมูลการซ้ําช้ัน  แตถามีขอมูลการซ้ําช้ันใชวิธี
อ่ืนจะดีกวา วธีินี้งายก็จริงแตถาจะใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของโรงเรียน ก็ควรหลีกเล่ียง
ที่จะใช gross  promotion rate 
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 1.5  การคาดคะเนจํานวนนักเรียน 
    เราคาดคะเนจํานวนนักเรียนเพื่อไหรูความตองการในอนาคด  เพื่อท่ีเราจะไดเตรียมการ
ดานทรัพยากรใหพอเหมาะ  พอควร  ตลอดจนการแสวงหาแนวทางการใหบริการทางการศึกษาให
เขาถึงทุกคน  ทุกกลุมเปาหมาย และทุกพื้นที่ 
    เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรารับผิดชอบการจัดการศึกษา  
ตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนจะคาดคะเนเปนพื้นที่
บริการ โดยจะเริ่มจากการคาดคะเนอัตราการเขาเรียน (admission  rate)  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
และอนุบาล 1 คาดคะเนอัตราการเรียนตอ (Transition  rate)  ในชั้น 
       
        
         
          ป 
 จากกราฟ  จะแปลความหมายไดวา 
 *  กราฟเสนที่ 1  แสดงถึงวา  ในระยะแรกอัตราการเพิ่มจะเพิ่มมาก  ตอมาอัตราการเพิ่มจะ
ลดลง 
 *  กราฟเสนที่ 2  หมายถึง  อัตราการเพิ่ม  เพิ่มอยางคงที่ตลอด 
 *  กราฟเสนที่ 3  หมายถึง  ในระยะแรก  อัตราการเพิ่มจะเพิ่มไมมาก  แตจะมาเพิ่มขึ้นมาก
ในระยะหลัง 
 การจะกําหนดใหมีการเพิ่มอยางไร  ก็ขึ้นอยูกับสภาพของแตละพื้นทีใ่นเรื่องความพรอม
ของการพัฒนา  รูแบบวิธีการตาง ๆ  ในการขยายโอกาสการศึกษา  โดยเฉพาะงบประมาณทีจ่ะนํา 
มาใชเพื่อกําหนดมาตรการตาง ๆ  ที่จะเรงรัดใหประชากรไดเขาเรียนการศกึษาขั้นพืน้ฐานไดครบ  100%   
 ถาเราพิจารณาแลวเหน็วา  การเพิ่มของอัตรานาจะเปนแบบเสนที่ 1  หรือเสนที่ 3  การหาคา
อัตรา  จะอานคาจากเสนกราฟ  ดูจะสะดวกและงาย  แตเราตองกําหนดสเกลแสดงคาของอัตราให
แนนอน 
 แตถาเราไมสามารถคาดไดวาแนวโนมการเพิ่มควรจะเปนอยางไร  กใ็หใชการเพิ่มแบบ
คงที่  การหาคาอัตราการเพิ่มแบบคงที่อาจจะใชวิธีการอานคาจากกราฟแบบเสนที่ 1 และ 3 ก็ได  
หรืออาจจะใชวิธีคํานวณก็ได  ซ่ึงจะมวีิธีการดังนี ้
 1.  หาผลตางระหวางปเปาหมายกับปฐาน 
  เชน ปเปาหมาย มีคาเปน  0.95 
    ปฐาน มีคาเปน  0.859 
    ผลตาง = 0.95 - 0.859 
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       = 0.091 
 2.  หาคาเฉลี่ยการเพิ่มของอัตรา 
  นําผลตางหารดวยจํานวนปที่คาดคะเน  เชน  ถาทําแผนระยะ 3 ป  ก็หารดวย 3 ถาทํา
แผนระยะ 5 ป ก็หารดวย 5 
  ผลตาง  = 0.091 
  จํานวนป = 5  ป 
  คาเฉลี่ย  = 

5
091.0  

     = 0.018 
 คาเฉลี่ยที่ไดนี้จะถือเปนคาคงที่ที่นําไปใชบวกกับอัตรา (อาจจะเปนอัตราการเลื่อนช้ัน  อัตรา
การรับนักเรียน  อัตราการเขาเรียน  หรืออัตราการเรียนตอ แลวแตกรณี)  ในแตละป  เพื่อหาอัตราใน
ปตอไป 
 3.  คาดคะเนอตัรารายป 
  นําคาเฉลี่ยที่ไดจากขอ 2  บอกกับอัตราในปฐานจะไดอัตราในปตอไป  แลวบวกดวย
คาเฉลี่ยอีก  ก็จะไดอัตราของปตอไป  ทําเชนนี้เร่ือยไปจนครบทุกป  เชน 
  อัตราปฐาน (2548)  =  0.859 
   คาเฉลี่ย    =   0.018 
  อัตราป  2549   = 0.859  +  0.018  = 0.877 
  อัตราป  2550   = 0.877  + 0.018  = 0.895 
  อัตราป  2551   = 0.895 + 0.018  = 0.913 
  อัตราป  2552   = 0.913 + 0.018  = 0.931 
  สวนอัตราป  2553  คือ  อัตราปเปาหมาย  =  0.95 
 เมื่อไดอัตราในแตละปของแผนแลว  ก็นําอัตราที่ไดในแตละปนั้นคณูกับจํานวนนกัเรียนที่
เปนขอมูลฐาน  ก็จะไดจํานวนนักเรยีนในปของแผน 
 ขั้นตอนตาง ๆ  ของการคาดคะเนจํานวนนกัเรียนทีไ่ดกลาวมานี้  เปนขั้นตอนกลาง ๆ  ที่จะ
ใชเหมือนกันหมด  ในการหาจํานวนนักเรียนอนุบาล  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาทั้งตอนตน 
และตอนปลาย  แตก็อาจจะมีขอปลีกยอยแตกตางกันไปบางสําหรับการคํานวณหาอตัราแตละ
ประเภท 
 ตัวอยาง  แสดงรายละเอียดการคาดคะเนจํานวนนักเรยีน  โดยทําการคาดคะเนในชวงระยะ 
5 ป  คือ  2549 - 2553  ดังนี ้
 1.5.1  คาดคะเนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
       1.  เริ่มดวยการคาดคะเนประชากรอายุ  7 ขวบในเขดพื้นที่บริการของโรงเรียน 
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    ขอมูลพื้นฐานที่ตองใช จํานวนประชากรอาย ุ1 - 7  ป ป  2544 - 2548 
    วิธีการคาดคะเน 
    1  คาดคะเนประชากรอายุ  7  ป ในป 2549 - 2553  ถาเราสามารถหาอัตราการ
เกิดการตาย  การยายที่อยูของประชากรในทองถ่ินได  ก็ใหใชอัตราเหลานี้ในการคาดคะเนประชากร 
แตถาไมมีขอมูลนี้ก็อาจคาดคะเนอยางงาย ๆ โดยการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร โดยใช
จํานวนประชากรอายุ 1 - 7  ป ป 2544 - 2548  เปนฐานในการคาดคะเน  แลวกรอกขอมูลลงใน
ตารางการคาดคะเนประชากร 
    2  หาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร จากสูตร   

 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร  = 
1Yปป1Nกรอายุจํานวนประชา

yปที่ปnกรอายุจํานวนประชา
 

เชน    อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรอาย ุ2 ป  2545  =   
2544ปป1กรอายุจํานวนประชา

2545ปที่ป2กรอายุจํานวนประชา
   

   ก็จะไดอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร  เชน  0.99  หรือ  1.0  หรือ 1.15  อัตราที่ได
นี้จะเปนอัตราอยางหยาบ ที่รวมอัตราการตาย อัตราการยายเขา อัตราการยายออก  เมื่อไดอัตราแลว
กรอกในซองส่ีเหล่ียมเล็ก 
   ในกรณีที่จํานวนประชากรในเขตพื้นที่บริการมีจํานวนนอยและหาขอมูลยอนหลัง
ไดยาก อาจใชขอมูลประชากรอายุ 1 - 7  ป ใ นป 2548 เปนฐานโดยไมตองใชขอมูลยอนหลัง 
    3  คาดคะเนอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร  ป 2549 - 2553  โดยพิจารณาจาก
แนวโนมของอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรป 2544 - 2548  (ตัวเลขในชองส่ีเหล่ียมในแนวดิ่ง) 
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  แนวโนม การพัฒนาของทองถ่ิน แลวกําหนดอัตราการ
เปล่ียนแปลงป 2549 - 2553 โดยกรอกตัวเลขอัตราในชองสี่เหล่ียมเล็กใหตรงตามอายุและป 
    4  นําอัตราที่ไดในชองสี่เหล่ียมคูณกับจํานวนประชากรที่มีอายุนอยกวา  1 ป 
ในปกอน  เชน  ไดอัตราเปลี่ยนแปลงของประชากรอายุ  2  ป  ในป  2549  เปน 1.0  นําไปคูณกับ
ประชากรอายุ  1  ป  ในป 2548  คือ 162  ก็จะไดประชากรอายุ  2  ป  ในป 2549  เปน 162  และคูณ
ตอดวยอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรอายุ 3 ป ในป 2550 คือ 1.006  ก็จะไดจํานวนประชากรอายุ  3  ป 
ในป  2550  คือ 163  คน  ทําเชนนี้ทุกรายอายุและทุกป  ก็จะไดัประชากรอายุ 7  ป  ในป 2549 - 2553 
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ตารางที่  1  ตารางคาดคะเนประชากรอายุ  7  ป  ในป  2549 - 2553 
อายุ 

ปการศึกษา 
1 2 3 4 5 6 7 

              
2544 165 170  180  174  162  165  162  

 162 0.988  1.006  1.023  0.997  0.988  0.988  
2545  163  171  185  170  160  163  

 159 1.019  1.0  0.994  1.0  1.0  0.99  
2546  165  163  170  185  170  158  

 163 1.006  0.994  0.994  1.006  1.005  0.98  
2547  160  164  162  171  186  167  

 162 1.0  1.006  0.994  1.006  0.994  0.99  
2548  163  161  163  163  170  184  

              
2549              

              
2550              

              
2551              

              
2552              

              
2553              

  2.  คาดคะเนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  1 
   *  ขอมูล 
    จํานวนนักเรียนชั้น  ป. 1  ของโรงเรียน  ปการศึกษา  2544 - 2548 
          จํานวนประชากรอายุ  7  ป  ป  2544 - 2548 
   *  วิธีการคาดคะเน 
   ใชตารางที่  2  การคาดคะเนอัตราการเขาเรียน  admission  rate   
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ตารางที่  2 คาดคะเนอัตราการเขาเรียน  admission  rate  ป. 1 

ป 
จํานวนประชากร  อายุ  

7  ป 
Admission  rate นักเรียน  ป. 1 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

162 
163 
158 
167 
184 

0.836 
0.844 
0.830 
0.849 
0.859 

135 
138 
131 
142 
158 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

169 
161 
162 
159 
164 

  

 

 1  นําจํานวนประชากรอายุ  7  ป  จากตารางที่  1  ป  2544 - 2553  กรอกลงในตารางที่  2 
 2  กรอกจํานวนนักเรยีน  ป. 1  ป  2544 - 2548  ของโรงเรียนลงในตารางที่  2 
 3  คํานวณหา  admission  rate  ป  2544 - 2548  ซ่ึงเปนขอมูลจริง  จากตัวอยางจะได  
admission  rate  ป  2544 - 2548  เปน  0.836 , 0.844  0.83 , 0.849  และ  0.859  ตามลําดับ 
 4  คาดคะเน  admission  rate  ป  2549 - 2553  โดยการ 
  กําหนดอัตราในปเปาหมาย  คือ  ในปสุดทายของแผน  คอื  ป  2553  วาคาดวาจะให
เปาหมายอัตราเปนอยางไร  การตั้งเปาหมายควรใชกระบวนการกลุมพจิารณาโดยอาศัย
องคประกอบตอไปนี ้
   แนวโนมอัตราป  2544 - 2548  วามีลักษณะเปนอยางไร 
   สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่จะเอื้อใหเดก็ไดเขาเรยีนเพิ่มขึ้นหรือไม 
   สภาพที่เอ้ือตอการศึกษา  เชน  สถานที่เรียน  การคมนาคม 
   นโยบายในการขยายการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   ความเปนไปได 
   เมื่อไดเปาหมายของอัตราในป  2553  แลว  ก็กรอกลงในตารางที่  2   
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ตารางที่  2  คาดคะเนอัตราการเขาเรียน  admission  rate  ป. 1 

ป 
จํานวนประชากร  อายุ  

7  ป 
Admission  rate นักเรียน  ป. 1 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

162 
163 
158 
167 
184 

0.836 
0.844 
0.830 
0.849 
0.859 

135 
138 
131 
142 
158 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

169 
161 
162 
159 
164 

0.877 
0.895 
0.913 
0.931 
0.950 

148 
144 
148 
148 
156 

 
  หาอัตราป  2549 - 2553  รายป   
 5  หาจํานวนนกัเรียน  ป. 1  ป  2549 - 2553 
  นําอัตราที่ไดคณูกับจํานวนประชากร  ป. 6  ก็จะไดจํานวนนักเรียน  ป. 1  ป  2549 - 2553 
  กรณีที่ยกตัวอยางมานี้เปนการหาจํานวนนกัเรียน  ป. 1  ในกรณีทีใ่นพื้นที่บริการที่มี
โรงเรียนเพียง  1  โรง  แตถาในพื้นที่บริการมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายโรง  ก็จะตองคิด
รวมทุกโรงและใชสัดสวนแบงจํานวนนักเรียนโดยใชตารางที่  3 
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ตารางที่  3  คาดคะเน  admission  rate  ป. 1  (รวม) 
จํานวนรักเรียน  ป. 1 ป 

 
 

(1) 

จํานวน
ประชากร 
อายุ  7  ป 

(2) 

Admission  rate 
(รวม) 

 
(3) 

รวม 
 

(4) 

สัดสวน     
สพฐ.  :  อ่ืน 

(5) 

สพฐ. 
 

(6) 

สังกัดอ่ืน 
 

(7) 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

310 
322 
318 
320 
325 

0.90 
0.910 
0.916 
0.915 
0.921 

279 
293 
291 
293 
299 

62  :  38 
60  :  40 
63  :  37 
64  :  36 
64  :  36 

173 
176 
183 
188 
191 

106 
117 
108 
105 
108 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

321 
322 
324 
326 
330 

     

 
 วิธีการคาดคะเน 
  1  กรอกขอมูลป  2544 - 2548  คือ  จํานวนประชากรอายุ  7  ป  ใน  (2)  ขอมูลนักเรียน  
ป. 1  (สพฐ.)  ใน  (6)  และขอมูลนักเรียน  ป. 1  และนักเรียนสังกัดอื่น  (7)  เปนนักเรียนรวมทุก
สังกัด  กรอกใน  (4)  กรณีถามีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา  
1  โรง  ก็ใหเพิ่มชองจํานวนนักเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามจํานวน
โรงเรียน 
  2 หาสัดสวนนักเรียน  สพฐ.  :  สังกัดอ่ืน  ป  2544 - 2548  (โดยนํานักเรียน  สพฐ.  หาร
ดวยจํานวนนักเรียนรวม  คูณดวย  100  ก็จะเปนสัดสวนของ  สพฐ.  แลวนําสัดสวน  สพฐ.  ลบออก
จาก  100  ก็จะไดสัดสวนของสังกัดอื่น) 
  3  หา  admission  rate  ป  2544 - 2548   
  4  คาดคะเนอตัราป  2549 - 2553  โดยการกําหนดเปาหมายและดูแนวโนม 
  5  คาดคะเนสดัสวนนกัเรียน  สพฐ.  :  สังกัดอื่น  ป  2549 - 2553 
  6  หาจาํนวนนกัเรยีน  ป. 1  รวม  ป  2549 - 2553  โดยนําอัตราคณูกบัประชากร  อาย ุ 7  ป 
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  7  หาจํานวนนกัเรียน  ป. 1  สังกัด  สพฐ.  และสังกัดอื่น  ป  2549 - 2553  โดยนํา
สัดสวนคูณกบัจํานวนนักเรียนรวม 
 1.5.2  คาดคะเนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  1-6 
       ใชตารางที่  4  คาดคะเนอตัราการเลื่อนชั้น  ป. 1 - ป. 6  ของโรงเรียน 
        ขอมูล  จํานวนนักเรยีน  ป. 1 - ป. 6  ของโรงเรียน  ปการศึกษา  2544 - 2548   
        วิธีการคาดคะเน 
    1  กรอกจํานวนนักเรียน  ป. 1 - ป. 6  ปการศึกษา  2544 - 2548  ลงในตารางที่  4 
    2  คํานวณหาอตัราการเลื่อนชั้นอยางหยาบ  (gross  promotion  rate)  ทุกชั้น  
ทุกปการศึกษา  นําตัวเลขที่ไดใสในชองสี่เหล่ียมเล็ก  ใหตรงชั้นและปการศึกษา 
    3  คาดคะเนอตัราการเลื่อนชั้นทุกชั้น  ปการศึกษา  2549 - 2553  โดยวธีิการ
กําหนดเปาหมาย  และดูแนวโนม 
    4  นําขอมูลนักเรียน  ป. 1   ปการศึกษา  2549 - 2553  ที่คาดคะเนไดจากตาราง
ที่  2  (หรือ  3  แลวแตกรณ)ี  กรอกลงในตารางที่  4 
    5  คํานวณหาจาํนวนนกัเรยีนรายช้ัน  ป. 1 - ป. 6  ปการศึกษา  2549 - 2553 
  เมื่อคาดคะเนเสร็จแลว  ก็จะไดจํานวนนักเรียน  ป. 1 - ป. 6  ปการศึกษา  2549 - 2553  
ของโรงเรียน  ซ่ึงจะนําไปจัดทําแผนชั้นเรียนรายปเพื่อใชคํานวณหาทรพัยากรตอไป 
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ตารางที่  4  ตารางคาดคะเนอตัราการเลื่อนชั้น  ป. 1 - ป. 6  ของโรงเรียน 
อายุ 

ปการศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

            
2544            

            
2545            

            
2546            

            
2547            

            
2548            

            
2550            

            

2551            
            

2552            
            

2553            
 

 1.5.3  การคาดคะเนจํานวนนกัเรียนช้ันอนบุาล  1  และอนุบาล  2 
  วิธีการคาดคะเนเหมือนกับการคาดคะเนนกัเรียนช้ัน  ป. 1  และการคาดคะเนนักเรยีน
ช้ัน  ป. 1 - ป. 6  เพียงแตการคาดนักเรยีนอนุบาล  1  ใชขอมูลประชากรอายุ  1 - 5  ขวบ  ป  2544 - 
2548  และคาดคะเนประชากรอายุ  1  ป  ในป  2549  เพิม่เติมอีก  1  ป 
 การคาดคะเนประชากรอายุ  1  ป  ในป  2549  อาจทําไดหลายวิธี  คือ 
  1  คาดอตัราการเกดิและอตัราการอยูรอด  แลวคูณกับประชากรกจ็ะไดประชากรอายุ  1  ป 
หรือ    2  หาสัดสวนประชากรอายุ  1  ป  ตอประชากรทั้งหมด  ในเขตพืน้ที่บริการแลวนํา 
สัดสวนนี้คณูกับประชากรในป  2549  ก็จะไดประชากรอายุ  1  ป  ในป  2549 
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หรือ  3)  ถามีขอมูลคาดคะเนประชากรรายอายุ  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ทั้งสองหนวยงาน  ไดทําการ
คาดประมาณประชากรลวงหนาไวเปนรายจังหวัด  เราอาจใชวิธีการเทยีบสัดสวนจํานวนประชากร
อายุ  1  ป  ของพื้นที่บริการกับประชากรอายุ  1  ป  ของจังหวดั  (หรืออําเภอ  ถามีขอมูล)  และใช
สัดสวนนี้คํานวณหาประชากรอายุ  1  ป  ในพื้นที่บริการ 
 1.5.4  คาดคะเนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
       1.  คาดคะเนนักเรยีนตวัปอน  คือ  นักเรยีนจบ  ป. 6  ป  2549 - 2553  ที่อยูในพืน้ที่
บริการของโรงเรียนมัธยมศกึษา  (หรือโรงเรียนมัธยมศกึษาขยายโอกาส) 
       ขอมูล 
         จํานวนนักเรียนชั้น   ป .  1 - ป .  6  ปการศึกษา   2544 - 2548  ของโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกโรง  (ทั้งรัฐและเอกชน)  ที่อยูในพื้นที่บริการของโรงเรียน 
         วิธีการคาดคะเน 
    1  ใชตารางที่  5  ตารางคาดคะเนอัตราการเลื่อนชั้น  ป. 1 - ป. 6  ของพื้นที่บริการ
กรอกจํานวนนักเรียน  (รวมของทุกโรงเรียนที่อยูในพื้นที่บริการ)  ช้ัน ป. 1 - ป. 6  ปการศึกษา  
2544 - 2548 
    2  หา  gross  promotion  rate  ของทุกชั้นและทุกป 
    3  คาดคะเนอตัราการเลื่อนชั้นป  2549 - 2553 
     กําหนดอัตราเลื่อนชั้นปเปาหมาย  (ป  2553)  รายช้ัน 
     การพิจารณากาํหนดเปาหมายอัตราเลื่อนชัน้ปเปาหมายวาควรจะเปนเทาไร  
จะตองพจิารณาองคประกอบตอไปนี ้
      แนวโนมในอดีต 
      สภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 
      มาตรการแกไขการลาออกกลางคัน 
      นโยบาย 
      สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
    เมื่อพิจารณาจากองคประกอบเหลานี้แลว  ก็ตัดสินใจกําหนดอัตราในป
เปาหมายซึ่งจะเปนเทาไรก็ไดที่เหมาะสม  มีเหตุมีผล  ไมจําเปนตองเปน  1  เสมอไป 
    หาอัตราเลื่อนชั้นป  2549 - 2553  บางชั้นไมตองหาอัตราใหครบทุกป  เชน  
อัตราเลื่อนชั้น  ป. 1 / ป. 2  หาเพียงป  2549  ปเดียวก็เพียงพอที่จะคํานวณนักเรียน  ป. 6  ป  2553  
ได 
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ตารางที่  5  ตารางคาดคะเนอตัราการเลื่อนชั้น  ป. 1 - ป. 6  ของพื้นที่บริการ 
อายุ 

ปการศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

            
2544 398 366  338  372  344  338  

  0.771  0.961  1.03  0.973  0.959  
2545 314 307  315  348  362  330  

  0.882  0.980  0.958  1.009  0.983  
2546 333 277  301  302  351  356  

  0.850  0.834  0.957  0.964  0.949  
2547 307 283  231  288  291  333  

  0.980  0.852  0.978  0.976  0.979  
2548 326 301  241  226  281  285  

  0.984  0.872  0.982  0.981  0.983  

2549  321  262  237  222  276  
    0.891  0.987  0.986  0.987  

2550    286  259  233  219  
      0.991  0.990  0.992  

2551      283  256  231  
        0.995  0.996  

2552        282  285  
  1.0  0.95  1.00  1.00  1.00  

2553          282  
 
    4  คํานวณหาจาํนวนนักเรยีนชั้น ป. 1 - ป. 6  ปการศึกษา  2549 - 2553  
(นักเรยีน ป. 1 - ป. 6 ไมตองคํานวณใหครบทุกป) 
    5  คาดนักเรยีนจบ ป. 6 (ถาคาดจบ 100%  ก็ใชจํานวนนกัเรียน ป. 6 เลย)   
    จะเห็นไดวาตารางที่ 5 เหมือนกับตารางที่ 4    ที่เปนเชนนี้เพราะวาตารางเดียวกัน  
ถาในพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษามีตัวปอนที่เปนโรงเรียนประถมศึกษาเพียงโรงเดียว  เราก็
ใชตารางที่ 4  ของโรงเรียนไดเลย  โดยไมตองทําตารางที่ 5 ใหม  แตถาในพื้นที่บริการมีโรงเรียน
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ประถมศึกษาเปนตัวปอนหลายโรง  และเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานและทานแนใจวาไดทําการคาดคะเนนักเรียนไวอยางถูกตองตามหลักวิชา  ก็ใหรวมตารางที่ 
4 ของทุกโรงเรียนเปนตารางที่ 5 ไดเลย  แตถาไมมั่นใจ  กลัวจะ Error  มาก  ก็ใหทําตาราง 5  ใหม  
แตถาในพื้นที่บริการมีตัวปอนหลายโรง  และมีโรงเรียนสังกัดอื่นอยูดวย  ก็ตองทําตารางที่ 5 ใหม   
  2.  คาดคะเนจาํนวนนักเรยีน ม. 1  ป  2549 - 2553 
  ขอมูล  จํานวนนักเรยีน ม. 1  ของโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศกึษาตอนตนทกุโรงที่
อยูในพืน้ที่บริการ (ถามีมากกวา  1  โรง)  หรือโรงเรียนที่ตองการเปดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
        วิธีการคาดคะเน 
    1  ใชตารางที่ 6  คาดคะเนอตัราการเรียนตอ ป. 6/ม. 1 (รวม) 
         กรอกจํานวนนักเรยีนจบ ป. 6 ปการศึกษา 2544 - 2552  จากตารางที ่5 
         กรอกจํานวนนักเรยีน ม. 1 (รวมทุกโรงเรียน)  ม. 1 (สพฐ.) และม. 1 (สังกัด
อ่ืน)  ปการศึกษา 2545 - 2548 
      (ถา สพฐ.  มีโรงเรยีนในพืน้ทีบ่ริการมากกวา  1  โรง  กป็รับตาราง  เพิ่มชอง 
สพฐ. ตามจํานวนโรงเรียน) 
    2  หาอัตราการเรียนตอ ป. 6/ม. 1  ปการศึกษา  2544 - 2548 
    3  หาสัดสวนจํานวนนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กับ
สังกัดอื่น  ปการศึกษา 2544 - 2548 
    4  คาดอัตราเรียนตอ ป. 6/ม. 1 ป 2549 - 2553  โดยการกําหนดเปาหมายอัตรา
เรียนตอ  ในปเปาหมาย คือ ป 2553  การกําหนดเปาหมายอัตราเรียนตอ  พิจารณาองคประกอบ คือ  
    แนวโนมอัตราเรียนตอในอดตี 
    สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
    สภาพที่เอ้ือตอการศึกษาตอ เชน  สภาพโรงเรียน  การคมนาคม 
    นโยบายการจดัการศึกษาและการพัฒนาคณุภาพ 
    อัตราการเรียนตอรวมของเขตพื้นที่หรือจังหวัด  และนกัเรียนในพื้นที่บริการไป
เรียนที่อ่ืน 
    ความเปนไปได 
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สรุป 
 จากการคาดคะเนจํานวนนักเรยีนในอนาคต จะมีหลายวิธีการในการจดัทาํ School  mapping  
สามารถปรับใชไดตามวัตถุประสงคและความเหมาะสมกับบริบทของแตละทองถ่ินและสะดวก
และงายในการจัดทําตองคํานึงถึงหนวยท่ีจะจดัทําวาจัดทําในระดับโรงเรียนหรือในระดับเขตพืน้ที่
หลังจากประมาณการความตองการแลวข้ันตอนตอไปคือการกําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปแผนชั้น
เรียนรายปตอไป 
 

2.  การกําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 
 แผนชั้นเรียนเต็มรูปคืออะไร 
 แผนชั้นเรียนเต็มรูป  เปน  คือส่ิงตองรูวาโรงเรียนจะมีขนาดโตเต็มที่เทาใด  จะไดจัดทรัพยากร
ไดถูกตอง  และจัดวางผังบริเวณไดอยางเหมาะสม  ไมระเกะระกะ  หากจะพูดใหเปนทางการหนอย
จะก็จะบอกไดวา  แผนชั้นเรียนเต็มรูปหมายถึงจํานวนหองเรียนรวมสูงสุดของโรงเรียนที่กําหนดไว  
โดยที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดโดยปกติอยางมีคุณภาพ 
 เหตุที่ตองมีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ   
  1  ใชเปนหลักในการวางผังบริเวณโรงเรียน  แผนชั้นเรียนเต็มรูปจะชวยใหการจัดวาง
ผังบริเวณมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน 
  2  ใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบการ
กําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะทําใหรูวาโรงเรียนควรจะมีอาคารเรียนอาคารประกอบเทาใด  ซ่ึงจะ
ทําใหกําหนดงบประมาณสําหรับการกอสรางได 
  3  ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนชั้นเรียนรายป  กลาวคือ  ในการจัดทําแผนชั้น
เรียนรายป  จะกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนใหพอเหมาะกับจํานวนนักเรียนที่คาดวาจะเขาเรียน
ในปนั้น  แตจะจัดไดไมเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป  มิฉะนั้นจะกระทบตออาคารเรียน  อาคารประกอบ 
  4  ใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่ เรียนเพิ่ม  แผนช้ันเรียนเต็มรูปจะเปน
ตัวกําหนดวาในพื้นที่บริการของโรงเรียนนั้น  โรงเรียนสามารถใหบริการกับนักเรียนตัวปอนได
หมดหรือไม  ถามีนักเรียนเหลือก็เปนหนาที่ของนักวางแผนที่จะตองหาวิธีการใหนักเรียนเหลานี้ได
มีที่เรียน  ซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ  หลายวิธี  จะไดกลาวในตอนตอไป 
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 การกําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะดูจากอะไร 
  การวิเคราะหกาํหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปกจ็ะมีตัวบงชี้ทีจ่ะตองนํามาประกอบการวิเคราะห  
ดังนี ้
  1  ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในโรงเรียน 
       ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด  เชน  บุคลากร  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  จากการคํานวณ  พบวา
แผนชั้นเรียนเต็มรูป  ขนาด  12, 18, 24, .... หองเรียน  และรูปแบบที่มี  2  เปนตัวประกอบ  เชน  4 - 
4 - 4 / -, 6 - 6 - 6 / -, 6 - 6 - 6 / 2 - 2 - 2,...... เปนขนาดและรูปแบบที่ชวยใหการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งโดยปกติสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจะกําหนดไว  9  
ขนาด  และมีรูปแบบดังนี้ 
   1.1  ขนาด  12  หองเรียน  รูปแบบ  4 - 4 - 4 / - 
   1.2  ขนาด  18  หองเรียน  รูปแบบ  6 - 6 - 6 / - 
   1.3  ขนาด  24  หองเรียน  รูปแบบ  8 - 8 - 8 / - หรือ 6 - 6 - 6 / 2 - 2 - 2 
   1.4  ขนาด  30  หองเรียน  รูปแบบ  10 - 10 - 10 / - หรือ  8 - 8 - 8 / 2 - 2 -2 หรือ 6 - 
6 - 6 / 4 - 4 - 4 
   1.5  ขนาด 36 หองเรียน รูปแบบ 12-12-12/-หรือ8-8-8/-4-4-4 
   1.6  ขนาด 42 หองเรียน รูปแบบ 10-10-10/4-4-4 หรือ 8-8-8/6-6-6 
   1.7  ขนาด 48 หองเรียน รูปแบบ 10-10-10/6-6-6 หรือ 12-12-12/4-4-4 
   1.8  ขนาด 54 หองเรียน รูปแบบ 12-12-12/6-6-6 หรือ 10-10-10/8-8-8 หรือ 8-8-
8/10-10-10 
   1.9  ขนาด 60 หองเรียน  รูปแบบ 14-14-14/6-6-6 หรือ 12-12-12/8-8-8  หรือ 8-8-
8/12-12-12- หรือ 10-10-10/10-10-10 
   นอกจากขนาดของแผนชั้นเรยีนเต็มรูปทั้ง 9 ขนาดดังกลาวแลว ยังมีขนาดอื่น ๆ  อีก 
เชน 6, 9, 15, 66, 72  เปนตน โรงเรียนที่มแีผนชั้นเรียนเต็มรูปตางจากขนาดปกติทั้ง 9 ขนาดดังกลาว 
สวนใหญปรับใหสอดคลองกับตัวปอนและความตองการของชุมชน 
   สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ใชหลักการนี้  ในการกําหนดแผนชัน้เรียนเต็มรูป 
และปรับตามระดับที่เปดสอน เชน ถาเปดสอนระดับอนบุาลและประถมศึกษา  ก็อาจจะมีรูปแบบ
เปน 2 - 2 / 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2  หรือ 2 - 2 / 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4  ถาเปดสอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา กอ็าจกําหนดเปน 4 - 4 - 4 / 4 - 4 - 4 / 2 - 2 - 2  หรือ 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 / 2 - 2 - 2  หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับจาํนวนนักเรยีน เชน 1 - 1 / 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
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  2) ประสิทธิภาพของการบริหาร 
   ในการบริหารงานมีปจจัยหลายประการที่จะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ขนาดของแผนชั้นเรียนเต็มรูปเปนปจจัยประการหนึ่ง  ประเด็นของการพิจารณาอยูที่วา แผนชั้น
เรียนเต็มรูปขนาด เทาใดจึงจะเอื้ออํานวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จากเอกสาร
โครงการ  ปรับปรุงระบบการรับนักเรียนกรมสามัญศึกษา กลาววา จํานวนนักเรียนที่จะทําใหมี
คุณภาพในการจัดการศึกษาและการบริหารงานควรจะไมเกิน 1,500 คน หรือประมาณ 36 หองเรียน 
และในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองจัดเกิน 36 หองเรียน ก็มีผลการวิเคราะหและรวบรวมขอมลูจาก
แหลงตาง ๆ  พบวา โรงเรียนขนาดใหญที่สุดที่สามารถบริหารไดคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  มีขนาด 60 หองเรียนนักเรียนไมเกิน  2,500 คน 
  3 จํานวนนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียน 
   จํานวนนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนเปนตัวบงช้ีที่สําคัญที่สุดที่ใชในการ
กําหนดขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป  ขอมูลที่ใชจะมี 2 สวน คือ แผนชั้นเรียนรายป 
ซ่ึงจะทําใหทราบขอมูลจํานวนนักเรียนทั้งในอดีตและปจจุบัน  อีกสวนหนึ่ง คือการคาดคะเน
แนวโนมของจํานวนนักเรียนในชั้นที่บริการในอนาคต  ในกรณีที่เปนโรงเรียนเดิม  การวิเคราะห
กําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะใชขอมูลทั้งสองสวนมาพิจารณา แตถาเปนโรงเรียนตั้งใหมก็คงใช
เฉพาะขอมูลคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคตเทานั้น 
  4  พื้นที่ของโรงเรียน 
        จะเปนตวับงชี้ที่ใชกําหนดขนาดของแผนชั้นเรยีนเตม็รูป โดยการคาํนวณหาอัตราสวน
พื้นที่ตอนักเรียน และคิดออกมาเปนจํานวนหองเรียนสําหรับเกณฑการคิดพื้นที่ที่ใชอยูในปจจุบัน มีดงันี้ 
   4.1  โรงเรียนที่ไมไดตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญจะคิดหาพื้นที่  30  ตารางเมตรตอ
นักเรียน  1  คน  สําหรับโรงเรียนมัธยมศกึษา และ 20 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
   4.2  โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญมีประชาชนหนาเเนนจะคดิพื้นที ่10 
ตารางเมตรตอนักเรียน 1  คน  (ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศกึษา) 
  5  สภาพที่เอ้ือตอการเขาเรียน 
   สภาพที่เอ้ือตอการเขาเรียนไดแก สภาพภูมิศาสตรและการคมนาคม ซ่ึงจะชวยให
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนไดโดยสะดวกและใชเวลาในการเดินทางไมนานเกินไป  ในการ
กําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียนควรคํานึงถึงสภาพดังกลาวดวย  เพราะลักษณะของชุมชน
ในชนบทมักจะรวมตัวกันเปนชุมชนที่มีขนาดไมใหญมาก แตกระจายอยูทั่วไป  อีกประการหนึ่ง 
เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานทําไหนักเรียนเรียนตอถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากขึ้น ขนาดของโรงเรียนจึงอาจจะมีขนาดเล็กและตั้งอยูไมไกลจากชุมชน 
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หลักการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหเพื่อกําหนดขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะใชขอมูลในเรื่อง
จํานวนนักเรียน และพื้นที่ของโรงเรียนเปนแนวทางในการวิเคราะห และนํามาปรับขนาดและ
รูปแบบที่เหมาะสมตามองคประกอบที่ไดกลาวมาแลว ขั้นตอนในการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที ่1 รวบรวมขอมูลในพื้นที่บริการที่โรงเรียนตั้งอยู 
  1.1  จํานวนนกัเรียนที่คาดคะเนไดในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2  แผนชั้นเรยีนรายปในอดตีและปจจุบันของโรงเรียนยอนหลังอยางนอย 3  ป (เฉพาะ
โรงเรียนเดิม) 
  1.3  พื้นที่ของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2  กรอกขอมูลลงตารางดังนี ้
  ชองที่  l  กรอกชื่อพ้ืนที่บริการเเละชื่อโรเรียนในพื้นที่บริการนั้น 
  ชองที่ 2  กรอกจํานวนพืน้ทีข่องโรงเรียน 
  ชองที่ 4  กรอกแผนชั้นเรียนรายปในอดีตและปจจุบนั ของโรงเรียนแตละโรง  ยอนหลัง 3 ป 
  ชองที่ 5 นําเปาหมายจํานวนนักเรียนช้ัน อ. 1 ป. 1 ม. 1 และ ม. 4 ที่ไดจากการคาดคะเน
ในพื้นที่บริการเฉพาะปสุดทาย  ของแผนฯ ช้ัน อ. 1 หรือ ม. 1  กรอกลงในชองที่ 5 สวนชั้น ป. 1 
หรือ ม. 4 กรอกลงในชองที่ 6 
 ขั้นตอนที่ 3  วเิคราะหขอมูล 
  3.1 แปลงเปาหมายจํานวนนักเรียนช้ัน อ. 1 ป. 1 ม. 1 หรือ ม. 4  ในชองที่ 5 , 6 ใหเปน
หองเรียน โดยใชเกณฑ 30 คน/หอง  สําหรับอนุบาล และ 40 คน/หอง สําหรับระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา และนําผลลัพธที่ไดกรอกลงในชองที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 
  3.2 ที่ดิน  คํานวณขนาดแผนชัน้เรียนเต็มรูปของโรงเรียนจากที่ดิน  ชองที่ 2 โดยใชสูตร 
 

   แผนชั้นเรียนเต็มรูป  =  
 ียนนร./หองเร จํานวน × คน 1 ตรม./นร. นพื้นท่ีเป

ตรม.  ็นโรงเรียนเปพื้นท่ีของ
 

     หรือ  = 
C×S

A
=F  

    เมื่อ  F = แผนชั้นเรียนเต็มรูป 
      A = พื้นที่ของโรงเรียนเปนตารางเมตร 
      S = พื้นที่เปนตารางเมตร/นักเรยีน 1 คน 
      C = จํานวนนักเรียน/หองเรียน 
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 นําผลลัพธที่ไดกรอกลงในชองที่ 3  เชน  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาคแหงหนึ่ง  
ตั้งอยูในอําเภอที่มีชุมชนไมหนาแนน  มีทีด่ิน 45 ไร  1 งาน  5 ตารางวา 
 

    
40×30

600,1×375.45
 = 60.5  หรือ 6. หองเรียน 

 กรณีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาการจัดแผนชั้นเรียนในโรงเรียนใหญ โรงเรียน
ประจําอําเภอ  โรงเรียนในฝน  โรงเรียนดีประจําตําบล  จะเปนแนวทางจําเปนตอการวางแผนชั้นเรียน
เต็มรูป  แตกรณีโรงเรียนขนาดเล็กจะไมเปลี่ยนแปลง  เพราะจากขอมูล แนวโนมสวนใหญ จะมี
จํานวนนักเรียนลดลง 
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ตัวอยาง  ตารางวิเคราะหแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียน  ระดับประถมศึกษา 
 

เปาหมายปสดุทายของแผนฯ 

นักเรียน หองเรียน 

แผนชั้นเรียนเต็มรูป 
จากการวิเคราะห พื้นที่บริการ/โรงเรียน 

พื้นที่ของ 
โรงเรียน 
ร-ง-ว2 

ขนาดแผนชั้นเรียน 
เต็มรูปคํานวณจาก 

พื้นที่ 

แผนชั้นเรียนรายป 
ในอดีต 

(ยอนหลัง 3 ป) อ. 1 ป. 1 อ. 1 ป. 1 ขนาด รูปแบบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

พื้นที่บริการ......................................... 
1.  โรงเรียน.......................................... 
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 ขั้นตอนที่ 4  กําหนดขนาดและรูปแบบ 
  พิจารณาขอมูลในเรื่องขนาดแผนชั้นเรียนเต็มรูปคํานวณจากพื้นที่ (ชอง 3) แผนชั้นเรียน
ยอนหลัง (ชองที่ 4) และจํานวนหองเรียนที่คาดคะเนได (ชองที่ 7 และ 8)  แลวกําหนดขนาดและรูปแบบ
ของแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  ประสิทธิภาพ
การบริหารและสถานที่เอ้ือตอการเขาเรียน ประกอบการพิจารณากําหนดขนาดและรูปแบบแผนชั้น
เรียนเต็มรูปใหเหมาะสมตอไป  
 
ตัวอยาง 
 ในพื้นที่บริการที่ 1  ที่ตั้งอยูในอําเภอที่มีชุมชนหนาแนนของจังหวัด ๆ  หนึ่ง  ในภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ  และในพื้นที่บริการดังกลาวมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู 3 โรงดวยกัน คือ ก. ข. และ ค.  
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2544)  ไดประมาณการนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ไว
ดังนี้ 1,247  1,256  1,295  1,395  และ  670  645  697  693  697  ตามลําดับ  โรงเรียนแตละโรงใน
พื้นที่ดังกลาวมีที่ดินและแผนชั้นเรียนรายปตั้งแตปการศึกษา 2526 - 2528 ดังนี้ 
 โรงเรียน  ก.  มีที่ดิน  18  ไร  2  งาน  มีแผนชั้นเรียนรายปในแตละปการศึกษา ดังนี ้
   ปการศึกษา  2547  มีช้ันเรียน  12 - 12 - 10 / 10 - 10 - 9 มีนักเรียน 480 - 400 - 400/ 390 - 
382 - 354 
   ปการศึกษา  2548  มีช้ันเรียน 10 - 12 - 10 / 9 - 10 - 10 มีนักเรียน 402 - 480 - 400/360 - 
390 - 382 
   ปการศึกษา  2549  มีช้ันเรียน  10 - 10 - 12 / 10 - 9 - 10 มีนักเรียน 400 - 402 - 480 / 
395 - 360 - 390 
 โรงเรียน ข.  มีที่ดิน  10  ไร  1  งาน  90 ตารางวา  มีแผนชั้นเรียนรายปในแตละปการศึกษา  
ดังนี ้
    ปการศึกษา  2547  มีช้ันเรียน  12 - 12 - 13 / 4 - 4 - 4  มีนักเรียน 460 - 467 - 502/148 - 
140 - 150 
     ปการศึกษา 2548  มีช้ันเรียน  11 - 12 -12 / 5 - 4 - 4 มีนักเรียน 450 - 460 - 467/ 197 - 
148 - 140 
     ปการศึกษา 2549  มีช้ันเรียน 11 - 11 - 12/5 - 5 - 4 มีนักเรียน 435 - 440 - 460/183 - 197  
- 148 
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  โรงเรียน ค.  มีที่ดิน 32  ไร 1 งาน  37 ตารางเมตร มีแผนชั้นเรียนรายปในแตละป
การศึกษาดังนี ้
   ปการศึกษา  2547  มีช้ันเรียน  3 - 2 - 0 /-  มีนักเรียน 110 - 78 - 0 /- 
   ปการศึกษา  2548  มีช้ันเรียน  4 - 3 - 2 /- มีนักเรียน  153 - 110 - 78/- 
    ปการศึกษา  2549  มีช้ันเรียน  6 - 4 - 3 /- มีนักเรียน 240 - 153 - 110 /- 
 
 อยากทราบวาในชวงแผนพฒันาการศึกษา  ระยะที่  10  (พ.ศ. 2550 - 2554)  โรงเรียน
มัธยมศึกษาทัง้ 3 ควรมีแผนชั้นเรยีนเต็มรูปเปนเทาไร 
 
 วิเคราะห  ดําเนินการตามขัน้ตอน  โดยใชตารางการวิเคราะหแผนชัน้เรียนเต็มรูป 
 ประกอบการพจิารณา  สามารถสรุปแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรยีน  ก.  ข.  และ  ค.  ไดดังนี ้
  โรงเรียน  ก.  มีขนาดแผนชัน้เรียนเต็มรูปเปน  72  หองเรียน  มีรูปแบบเปน 12 - 12 - 12 
/12 - 12 - 12 
      โรงเรียน ข.  มีขนาดแผนชั้นเรียนเต็มรูปเปน  48  หองเรียน มีรูปแบบเปน  10 - 10 - 10 
/6 - 6 - 6 
   โรงเรียน  ค.  มีขนาดแผนชั้นเรียนเต็มรูปเปน  36 หองเรียน  มีรูปแบบเปน  12 - 12 - 12 /- 
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ตารางวิเคราะหแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียน 
 

เปาหมายปสุดทายของแผนฯ 

นักเรียน หองเรียน จัดสรรหองเรียน 

แผนชั้นเรียนเต็มรูป 
จากการวิเคราะห พื้นที่บริการ/โรงเรียน 

พื้นที่ของ 
โรงเรียน 
ร-ง-ว2 

ขนาดแผนชั้นเรียน 
เต็มรูปคํานวณ 
จากพื้นที่ 

แผนชั้นเรียนรายป 
ในอดีต 

(ยอนหลัง 3 ป) ม. 1 ม. 4 ม. 1 ม. 4 ม. 1 ม. 2 ขนาด รูปแบบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 

   พื้นที่บริการ 1 
    

1,395 
 

697 
 

35 
 

18 
    

   โรงเรียน  ก. 18-2-0 74 12-10-10/10-10-9 (480-400-390/390-382-354) 
10-12-10/9-10-10 (402-480-400/360-390-382) 
10-10-12/10-9-10 (400-402-480/395-360-390) 

    12 12 72 12-12-12/12-12-12 

   โรงเรียน  ข. 10-1-90 42 12-12+13/4-4-4 (460-467-502/148-140-150) 
11-12-12/5/4/4 (450-460-467/197-148-140) 
11-11-12/5-5-4 (435-440-460/183-187-148) 

    10 6 48 10-10-10/6-6-6 

   โรงเรียน  ค.  
 

 

32-1-37 
 

129 3-2-0/- (110-78-0/-) 
4-3-3/- (240-153-110/-) 
6-4-3/- (240-153-110/-) 

    12 - 36 12-12-12/- 
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 3.  การกําหนดแผนชั้นเรียนรายป 
  1   แผนชั้นเรียนรายปคืออะไร 
   เมื่อมีการกําหนดเเผนชั้นเรียนเต็มรูปแลว  ทําไมตองกําหนดแผนชั้นเรียนรายปอีก 
คําตอบก็คือ  แผนชั้นเรียนเต็มรูปเปนเหมือนแผนระยะยาวที่กําหนดขนาดโตเต็มที่ของโรงเรียนไว 
แตในระหวางปโรงเรียนอาจจะอยูในระหวางการเจริญเดิบโต  ยังโตไมเต็มที่  คือ  ยังรับนักเรียนได
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนชั้นเรียนเต็มรูป  และในแตละปก็อาจจะรับนักเรียนไดไมแนนอน 
   แผนชั้นเรียนรายป  หมายถึง  แผนที่กําหนดวาโรงเรียนจะเปดรับนักเรียนชั้นใด  กี่
หองเรียนในแตละป  รูปแบบการเขียนเรียงตามลําดับชั้นเปน อ.1 - อ.2 / ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 
- ป.6 หรือ ป. 1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ป.6/ม. 1 - ม.2 - ม.3 หรือ ม. 1 - ม.2 - ม.3/ม.4 - ม. 6 -  ม.6
ทั้งจํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียน  แผนชั้นเรียนรายปจะมีความแตกตางจากแผนชั้นเรียนเต็ม
รูปตรงที่แผนขั้นเรียนเต็มรูปจะเปนแผนที่กําหนดไวตายตัวในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจจะ
กําหนดไวเปนการถาวรเลยก็ได  ถาเราไดทําการวิเคราะหมาอยางดีแลว และสภาพของตัวปอนก็
เปล่ียนแปลงไมมาก 
 ตัวอยาง  การเขียนแผนชั้นเรียนโรงเรยีนมัธยมศกึษา 
    หองเรียน  10 - 8 - 8 / 6 - 6 - 5 
    นักเรียน  465 - 359 - 364 / 244 - 225 - 176 
 
  2   ความสําคัญของแผนชั้นเรียนรายป 
   แผนชั้นเรียนรายปเปนแผนหลักในการดําเนินการจดัการเรียนการสอนและ
เตรียมการเสนอคําของบประมาณที่จะจัดสรรใหกับโรงเรยีนทั้งในดานบุคลากร  อาคาร  สถานที่  
วัสดุอุปกรณ  ประกอบการเรียนการสอน  เปนแผนทีใ่ชเปนองคประกอบในการพจิารณาจัดที่เรยีน
เพิ่ม  การเปดสอน ช้ัน ม. ปลาย และเปนตวับงชี้ในการปรับปรุงแผนชั้นเรียนเต็มรูปในอนาคต 
  3  ขอมูลท่ีจําเปนในการจัดแผนชั้นเรียนรายป 
   3.1  จํานวนนักเรียนที่คาดวาจะมีมาเรียนตอช้ัน  อ.1  ป.1  ม.1 และ ม.4 ในพื้นที่บริการ 
   3.2  แนวโนมในการรับนักเรยีน อ.1  ป.1  ม.1 และ ม.4  ของโรงเรียนในอดตีที่ผานมา  
   3.3 จํานวนอาคาร สถานที่ (ที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ) 
  4  ขั้นตอนของการจัดแผนชั้นเรียนรายป 
   4.1  กําหนดจํานวนหองเรียนในพื้นที่บริการ 
   นําจํานวนนกัเรียนที่คาดวาจะเรียนตอช้ัน อ.1  ป.1  ม.1 และ ม.4 ในพืน้ที่บริการใน
สวนที่จะเขาเรยีนตอในโรงเรียนของรัฐ  มาคํานวณหาจํานวนหองเรียนที่จะตองจดัโดยใชสูตร 
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   จํานวนนักเรียนที่คาดคะเนได = 
นตอหองรจุนักเรียเกณฑการบร
ะเนได ียนที่คาดคจํานวนนักเร

 

ตัวอยาง 
 สมมติในพื้นทีบ่ริการมีนักเรยีนชั้น ม.1  ที่คาดวาจะเรียนตอในสวนที่รัฐตองรับผิดชอบ
จํานวน  620  คน  คํานวณหองเรียนที่จะตองจัด  ดังนี้ 
 

 จํานวนหองเรียนที่จะตองจดัในพื้นที่บริการ  =  
40

620
  =  15.5  = 16 หัอง 

 
   4.2  กําหนดแผนชั้นเรียนรายปใหแกโรงเรียนในพื้นที่บริการ 
   เมื่อไดจํานวนหองเรียนที่จะตองจัดชั้น อ.1  ป.1  ม. 1  และ ม.4  ในแตละพื้นที่
บริการแลวนํามาแบงใหแกโรงเรียนในพื้นที่บริการ  ในกรณีที่พื้นที่บริการมีโรงเรียนตั้งแต 2 โรง
ขึ้นไป  โดยพิจารณาความสามารถของโรงเรียนที่จะรับไดตามองคประกอบที่ไดกลาวมาแลว 
   ในการกําหนดจํานวนหองเรียนใหแกโรงเรียนแตละโรงผูบริหารโรงเรียนจะตอง
ตกลงรวมกันโดยพิจารณาทรัพยากรที่ตนมีอยูวา  จะสามารถรับภาระในการรับนักเรียนปปจจุบัน
ไดจํานวนกี่หองเรียน ถาจะตองรับนักเรียนใหไดตามจํานวนที่คาดคะเนไว  โดยท่ีโรงเรียนไมมี
ความพรอมจะตองมีการวางแผนงานดานใดเพิ่มขึ้น และจะตองคิดหาทางเลือกไวหลาย ๆ  ทาง 
เพราะถางบประมาณไมไดตามแผนงานที่วางไว  อาจจะตองวางแผนจัดที่เรียนเพิ่มในโรงเรียนอ่ืนๆ  
หรือจัดตั้งโรงเรียนใหม  จัดสาขา s หรือจัดรถรับ - สง  แลวแตกรณี 
 
ตัวอยาง 
 สมมติวา ในพืน้ที่บริการนี้มโีรงเรียนของรัฐ  2  โรง  มีขอมูลของแตละโรงในปการศึกษา
2548 ดังนี ้
 โรงเรียน ก. แผนการจัดชั้นเรียน 
  หองเรียน 7 - 5 - 5/-   (17 หอง) 
   นักเรียน  290 - 187 - 194/-  (671 คน) 
  อาคารเรียน  2  หลัง  21 หอง 
  โรงฝกงาน  2  หลัง 12  หนวย 
  แผนชั้นเรียนเต็มรูป  8 - 8 - 8/-  (24 หอง) 
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 โรงเรียน ข. แผนการจัดชั้นเรียน 
  หองเรียน 5 - 4 - 4/-   (13 หอง) 
   นักเรียน 180 - 119 - 163/-   (462 คน) 
  อาคารเรียน 2 หลัง 16 หอง 
  โรงฝกงาน 1 หลัง 2 หนวย 
  แผนชั้นเรียนเต็มรูป 8 - 8 - 8/-  (24 หอง) 
 
 จากขอมูลดังกลาวนํามากําหนดแผนชัน้เรียนรายปของโรงเรียนในปการศึกษา 2549 ได
ดังนี ้
 ขั้นท่ี 1  แบงหองเรียนชั้น  ม. 1  ใหแกโรงเรียน 
 จํานวนหองที่ไดจากการคํานวณในขั้นตอน ขอ 4.1  ช้ัน ม.1  มีจํานวน 16 หอง  วิเคราะห
โรงเรียน ก.  ปที่แลวรับนักเรียนไดจํานวน 7 หองเรียน รับนักเรียนได  290  คน มีแผนชั้นเรียนเต็ม
รูปในชั้น ม.1  8 หอง  โรงเรียน  ก.  ควรรับไดไมเกิน 8  หอง  วิเคราะหโรงเรียน ข.  ปที่แลวรับ
นักเรียนได  5  หอง  รับนักเรียนได  180 คน  ยังไมเต็มตามแผนชั้นเรียนที่กรมอนุมัติและแผนชั้น
เรียนเต็มรูปโรงเรียน ข.  ในชั้น ม.1  จํานวน  8  หอง  แตมีนักเรียนเหลือ  8 หอง  ดังนั้น  โรงเรียน
ควรรับนักเรียน  จํานวน 8  หองเรียน 
 ขั้นท่ี  2  กําหนดชัน้เคล่ือน  หมายถึง  ช้ัน ม.1  และ ม.2  ในป 2548  ซ่ึงจะเคลื่อนไปเปน
ช้ัน ม.2 และ ม.3 ในป 2549 คํานวณไดจากสูตร 
 

จํานวนนักเรียนในปที ่n   =   จํานวนนักเรียนปที ่n - 1 ×  อัตราการเลื่อนชั้น 
 
สมมติอัตราการเลื่อนชั้น ม.2/ม.1   =  0.98  และ ม.3/ม.2 =  0.99 
จํานวนนักเรียน ม.2 ของโรงเรียน ก. ป 2549  =  290  × 0.98  =  284.20   =  284  คน 
จํานวนนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน ก. ป 2549  =  187 × 0.99   =  185.13  =  185  คน 
 
สําหรับจํานวนหองเรียนจะปรับลดดามจํานวนนักเรยีนที่คํานวณได 
ดังนั้น  แผนชั้นเรียนรายปของโรงเรียน ข. จะเขียนไดเปนรูปบแบบ  ดังนี ้
 โรงเรียน ก.  หองเรียน  8 - 7 - 5/-   (20 หอง) 
     นักเรียน   320 - 284 - 185/-  (830 คน) 
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ช้ันเคลื่อนของ ม.2 และ ม.3 ของโรงเรียน ข. คํานวณเชนเดียวกับโรงเรยีน ก. 
ดังนั้น  แผนชั้นเรียนรายปของโรงเรียน ข. จะเขียนไดเปนรูปแบบ ดังนี ้
 โรงเรียน ข.  หองเรียน  8 - 4 - 3/-   (13 หอง) 
     นักเรียน   320 - 176 - 118/-  (564 คน) 
 ขั้นท่ี 3  ปรับชัน้เรียนรายป 
  นําช้ันเรียนรวมของโรงเรียนทั้งสองมาพิจารณากับขอมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบ
โรงเรียน ก. ตองจัดหองเรียนรวม  20  หองเรียน  โรงเรียนมีหองเรียนจริง  21  หอง  โรงเรียน
สามารถจัดไดั  ดังนั้นพิจารณาองคประกอบรวมแลว  โรงเรียน ก. สามารถจัดตามแผนชั้นเรียนที่
แบงใหไดสําหรับโรงเรียน ข.  นําขอมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบมาพิจารณา  เชนเดียวกัน  ถา
โรงเรียน  ก. หรือโรงเรียน  ข.  ไมสามารถจัดแผนชั้นเรียนตามที่จัดไดก็ตองอาจมีการพิจารณาแบง
หองเรียนในชั้น  ม.1  ใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  การจัดแผนชั้นเรียนในป 2550 - 2553  มีขั้นตอนเชนเดียวกับการจัดแผนชั้นเรียนรายป  
ในป  2549  แตองคประกอบที่ยังไมตองนํามาพิจารณา  คือ อาคารเรียน อาคารประกอบ เพราะเปน
การคาดคะเนแผนชั้นเรียนรายปในอนาคตที่ยังไมสามารถดูขอมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบได  
แตแผนชั้นเรียนรายปจะเปนดัวกําหนดวาควรจะสรัางอาคารเรียน อาคารประกอบอีกจํานวนเทาใด
และควรจะจัดสรรครูเพิ่มใหแกโรงเรียนเปนจํานวนเทาใด 
 
 4.  คาดคะเนจํานวนครู  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ครุภัณฑ  และงบประมาณ 
  คาดคะเนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เมื่อโรงเรียนไดจํานวนนักเรียนแผนชั้นเรียนรายปแลว  ก็คํานวณหาจํานวนครูที่ควรมี
ตามแผนชั้นเรียนรายปในแตละป  โดยใชเกณฑการคํานวณจํานวนครูตามเกณฑที่  ก.ค.ศ. กําหนด 
และเปรียบเทียบกับจํานวรครูที่มีจริงในปจจุบันก็จะทราบจํานวนครูที่ขาดหรือเกินได  การคํานวณ 
หาจํานวนครูในอนาคตจะทําใหโรงเรียนเตรียมตัวไดถูกตอง  บางทีสถานการณอาจเปลี่ยนไป 
ปจจุบัน  โรงเรียนอาจจะขาดครู  แตในอนาคตอันใกล  จํานวนนักเรียนอาจลดลง  ครูที่วาขาดอาจ
ไมขาดก็ได  หรือในทางกลับกัน  ครูที่วาไมขาดในปจจุบัน  อาจจะขาดก็ได  การคาดคะเนจํานวน
นักเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญ 
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จํานวนครูท่ีควรมี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 โรงเรียน 

จํานวน 
ครู 
มีจริง จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 

   

ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            
 

   ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            
 
หมายเหต ุ 1.  +  =  ครูเกนิ -  =  ขาดครู 
  2.  ปที่  หมายถึง  ปที่ทําแผน 
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 จํานวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
  คํานวณหาจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่โรงเรียนควรมีในชวงของแผน  โดย
เปรียบเทียบอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีจริงกับเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสรางของโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก็จะทราบวา ในอนาคตโรงเรียนควรมีอาคารเรียน
อาคารประกอบ จํานวนเทาใด ที่มีอยูเดิมเพียงพอหรือไม หรือวาขาดมากนอยเทาไร ควรสรางเพิ่เติม
ในปใด  จึงจะเหมาะสม หรือวาในอนาคตจํานวนนักเรียนอาจจะลดลง  อาคารเรียนที่เคยขาดก็
อาจจะไมขาดก็ได  ถาเราไมคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคตจะทําใหการกําหนดจํานวนอาคาร
เรียน  อาคารประกอบตาง ๆ  ไมถูกตองเทาที่ควร  เมื่อเรารูจํานวนนักเรียนเราก็คาดคะเนความ
ตองการอาหารได  ในกรณี ที่ตองการอาคารเรียนเพิ่มเติมก็รูวาควรใชอาคารขนาดกี่หองเรียนแบบ
ใดจึงจะเหมาะสม การคิดอาคารนี้จะรวมถึงการซอมแซม หรือสรางทดแทนอาคารเกาที่มีอายุเกิน
เกณฑที่ควรใช  ซ่ึงตอนนี้กําหนดไว 30 ป ถาอาหารใดมีอายุมากกวานี้ก็ควรคิดถึงการสรางอาคาร
ทดแทน 
 

จํานวน จํานวนครูท่ีควรมี 
ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

หองเรียน 
โรงอาหาร 
หองประชุม 

โรงฝกงาน 
หองน้ํา- 
หองสวม 

โรงเรียน หอง 
เรียน 

โรง
อาหาร
หอ 

ประชุม 

โรง
ฝกงาน 

หองน้ํา 
หอง
สวม 

จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 
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อาคารเรียน อาคารประกอบที่เสนอกอสราง 
 

อาคาร 
โรงเรียน 

แบบ ปท่ีเสนอใหกอสราง 
ระดับประถมศึกษา   
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระดับมัธยมศกึษา   
1. 
2. 
3. 
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 จํานวนครุภณัฑ 
  เราจะแสดงเฉพาะครุภัณฑที่สําคัญ ๆ  ที่โรงเรียนควรมีเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอน  เชน  คอมพิวเตอร  หรือโปรเจคเตอร  ในที่นี้จะขอแสดงเฉพาะคอมพิวเตอร  สวนครุภัณฑ 
อ่ืน ๆ  เขตอาจจัดทําตารางไดตามที่เห็นสมควร 
 
  คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 

จํานวนที่ควรมี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 โรงเรียน มีจริง 

จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 
   

   ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            
 

   ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            

รวมท้ังสิ้น            
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 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร 

จํานวนที่ควรมี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 โรงเรียน มีจริง 

จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 
   

   ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            
 

   ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

           

รวม            

รวมท้ังสิ้น            
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 ประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุน    
             หนวย : บาท 

โรงเรียน 2549 2550 2551 2552 2553 

ระดับประถมศึกษา      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

รวม      

 
 ประมาณการงบประมาณคาปจจัยพื้นฐาน  
             หนวย : บาท 

โรงเรียน 2549 2550 2551 2552 2553 

ระดับประถมศึกษา      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

รวม      
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ขั้นตอนการจัดทํา School mapping ที่ 3 
การจัดทําขอเสนอการวางแผนพัฒนาศึกษา 
 เมื่อดําเนินการขั้นตอนที่ 1  การวินิจฉัยสภาพของโรงเรียนแลว  ขั้นตอนที่ 2  เปนการพยากรณ 
ความตองการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตองดําเนินการ    ขั้นตอนที่ 3 คือจัดทํา
ขอเสนอแนะในการวางแผนการศึกษา ในเรื่องขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาดังลายละเอียดดังนี้ 
 1.  การขยายโอกาสทางการศึกษา  
    ความหมายของการขยายโอกาสทางการศึกษา 
  การขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง  การขยายปริมาณการรับนักเรียนดวยวิธีการ
ตาง ๆ  ใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการของ
ทองถ่ิน  ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  ความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ  และนโยบายในการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 2.  ความสําคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา 
  การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองขยายปริมาณการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น
ดวยเหตุผลสําคัญ  ดังนี้ 
  2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 
   โดยนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา 10  กําหนดให
รัฐตองจัดการศึกษาใหบุคคลไดรับโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองป  อยางมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย 
  2.2  การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการพัฒนา  โดยท่ีรัฐบาลไดกําหนด
เปาหมายที่จะพัฒนาประเทศไปสูการแขงขันในสังคมโลก  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมาก  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองเตรียมการใหประชาชนมีความรูความสามารถ  และ
ทักษะเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย  และเพื่อใหสามารถรับกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงได 
 3.  มาตรการในการขยายโอกาสทางการศึกษา 
  มาตรการในการขยายโอกาสทางการศึกษามีหลายวิธีการ  ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา
และสภาพทองถ่ิน  เขตพื้นที่การศึกษาคงตองพิจารณาเลือกวิธีการใหเหมาะสมโดยสภาพปจจุบันนี้  
ปญหาของการขยายโอกาสจะอยูที่ระดับมัธยมศึกษาซะมากกวา  เพราะระดับประถมศึกษาเราจัดได
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นาจะครอบคลุมทุกพื้นที่แลว  การขยายโอกาสจึงนาจะเนนไปที่ระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงจะมีวิธีการ
ตาง ๆ  ดังนี้ 
  3.1 การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม  เปนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นใหมใน
ทองถ่ินที่ยังไมมีโรงเรียน  หรือโรงเรียนเดิมเต็มรูปไมสามารถขยาย เพื่อใหบริการการศึกษาแก
ชุมชนไดอีก  การพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนใหมมีเกณฑดังนี้ 
   3.1.1  จํานวนนักเรียนชั้น ป.6  ในพื้นที่บริการมีจํานวนเพียงพอที่จะเปดสอนได
ประมาณ  2  หองเรียน นักเรียน  80  คน 
   3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีอยูเดิมไมสามารถที่จะขยาย
ปริมาณการรับนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
   3.1.3  ชุมชนที่ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีแนวโนมที่จะขยายตัว 
   3.1.4  จุดที่ตั้งควรเปนจุดที่มีอัตราการเรียนตอต่ํา 
   3.1.5  เปนศูนยกลางของการคมนาคมและอยูไมไกลจากชุมชน 
   3.1.6  มีที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียน  เนื้อที่ขึ้นอยูกับขนาดโรงเรียน แตเมื่อคิดพื้นที่ตอ
นักเรียน 1 คนแลว ไมควรนอยกวา  30  ตารางเมตร หรือโดยรวมแลวควรมีเนื้อที่ไมนอยกวา  25 ไร 
   ในกรณีที่จําเปนตองตั้งโรงเรียนใหมสําหรับประถมศึกษาก็ปรับเกณฑใหม ในดาน
ตัวปอนก็ควรมีนักเรียน ป.1 ไมนอยกวา  25  คน ที่ดินควรมีเนื้อที่ไมนอยกวา  5  ไร 
  3.2 การจัดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา เปนการจัดสาขาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม 
โดยมุงเนนในทองถ่ินที่ขาดโอกาสในการศึกษาแตมีตัวปอนไมเพียงพอตอการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา  การจัดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษามีเกณฑดังนี้ 
   3.2.1  จํานวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่คาดวาจะเรียนตอช้ัน ม.1  มีเพียงพอที่จะเปดสอน
ได  1 หอง  30  คน 
   3.2.2  การคมนาคมไมสะดวกและหางไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูใกลที่สุด 
   3.2.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเดิมมีความพรอมที่จะดําเนินการจัดสาขา 
  3.3  การจัดที่พักในโรงเรียน เปนการใหโอกาสแกนักเรียนที่อยูหางไกล   จากโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ซ่ึงไมสามารถเดินทางมาเรียนไดโดยปกติ และจํานวนนักเรียนที่จะเรียนตอ ม.1  มีไม
พอท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนหรือจัดสาขา  เกณฑในการจัดที่พักมีดังนี้ 
   3.3.1  การเดินทางของนักเรียนไปยังโรงเรียนลําบากและตองใชเวลามาก 
   3.3.2  มีนักเรยีนที่อยูหางไกลจากโรงเรยีนไมสามารถเดนิทางไปกลับไดอยางสะดวก 
   3.3.3  มีนักเรียนที่สมควรไดรับการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน  ยากจน และขาดผู
อุปการะ  เปนตน 
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  3.4  การจัดรถรับ-สงนักเรียนและจักรยานยืมเรียน  กรณีที่มีเสนทางคมนาคม  แตไมมี
รถโดยสารประจําทาง ทําใหนักเรียนไมสามารถเดินทางมาโรงเรียนได และนักเรียนก็อยูกระจายกัน 
และมีจํานวนไมมากพอจะจัดตั้งโรงเรียนหรือสาขาได ก็อาจพิจารณาจัดรถรับ-สงนักเรียน หรือถา
ระยะทางจากบานนักเรียนกับโรงเรียนไมหางกันมากนัก ก็อาจใชวิธีใหจักรยานยืมเรียน  แตก็ตอง
พิจารณาสภาพพื้นที่ประกอบดวย  เชน ถาบานนักเรียนอยูเชิงเขา  โรงเรียนตั้งอยูบนเขา  แมระยะ 
หางแค  1  กิโลเมตร  เด็กก็คงขี่จักรยานขึ้นเขาไมไหวก็คงตองใชวิธีอ่ืน  สวนการจัดรถรับ-สงก็คง
ตองพิจารณาความคุมทุนประกอบดัวย คือ เสนทางที่รถวิ่งนาจะยิ่งเปนวงและรับนักเรียนตามราย
ทางไดตลอด 
  สําหรับการจัดรถรับ-สงนักเรียน  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ยังไมมีนโยบายในการดําเนินการในเรี่องนี้โดยตรง  แตจัดงบประมาณใหเปนคาพาหนะ ซ่ึงเขต/
โรงเรียนอาจจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 
  3.5 การเรียนดวยตนเอง โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป หรือส่ือการเรียนการสอนทางไกล
และมีครูไปพบนักเรียนเปนบางวัน  ซ่ึงอาจจะเปนครูจากโรงเรียนแมหรือคูในทองถ่ินและนํา
นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในบางวัน  (ถาทําได) 
  3.6  มาตรการอื่น ๆ  เปนนวัตกรรมที่นักวางแผนจะคิดขึน้เพือ่ขยายโอกาสทาง
การศึกษานอกเหนือจากที่เสนอไวขางตน 
 4.  หลักการวิเคราะห 
  การวิเคราะหในแตละมาตรการเพื่อเลือกสถานที่ดําเนินการมีหลักการดงันี้ 
  1.  วิเคราะหตวับงชี้แตละองคประกอบของแตละสถานที่ที่นํามาพิจารณา  โดยการให
ตารางชวยในการวิเคราะห 
  2.  ใชกระบวนการกลุมระดมสมองเพื่อพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม 
 

ตัวอยาง  ตารางการวิเคราะหการจัดตั้งโรงเรียนใหม หรือสาขา 
 

อัตราการเรียนตอ การคมนาคม 
พื้นท่ีบริการ/ตําบล 

นร. ท่ีคาด 
วาเรียนตอ 

นร. ม. 1 
ร.ร. เดิม พื้นท่ีบริการ ตําบล สะดวก ไมสะดวก 

หางจาก 
ร.ร. เดิม 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

1. 
   ตําบล  ก. 
   ตําบล  ข. 
   ตําบล  ค. 
 

 
100 
30 
60 

 
ขยายได 
ขยายได 
ขยายได 

 
0.35 
0.40 
0.60 

 
0.10 
0.20 
0.35 

 
 

 
 

 
 

 
15 
40 
20 

 
60 

180 
80 
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ตัวอยาง  ตารางการวิเคราะหการจัดที่พกัในโรงเรียนหรือการจัดรถรับ-สง 
 

สภาพการคมนาคม อัตราการเรียนตอ 

พ้ืนที่บริการ/ตําบล 
นร. ที่ขาด
โอกาส 

ระยะทาง 
(กม.) 

เวลา 
(นาที) 

พ้ืนที่ 
บริการ 

ตําบล 

ที่ดินและสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวก 

ผลการ 
ประเมิน 

        

1.   
   ตําบล  ก. 
   ตําบล  ข. 
   ตําบล  ค. 
 

 
40 
35 
20 

 
20 
30 
40 

 
90 
60 
180 

 
0.35 
0.40 
0.60 

 
0.10 
0.15 
0.18 

 
3 
2 
1 
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สรุปแผนการจัดตั้งโรงเรียนใหม 
เขตพื้นที่การศึกษา................................................ 

 

ที่ตั้ง พื้นที่ ปการศึกษาแรกที่ขอจัด จํานวน 
โรงเรียน 

ตําบล อําเภอ ร-ง-ว2 2549 2550 2551 2552 2553 หอง นักเรียน 

นักเรียนมาจาก 
(ระบุตําบล หมูบาน) 

หมายเหตุ 

             

1.  โรงเรียน             
2.  โรงเรียน             
3.  โรงเรียน             
4.  โรงเรียน             
5.  โรงเรียน             
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สรุปแผนการจัดตั้งสาขาโรงเรียน 
เขตพื้นที่การศึกษา................................................ 

 

ที่ตั้ง พื้นที่ ปการศึกษาแรกที่ขอจัด การจัดชั้นเรียนปแรก 
โรงเรียน 

ตําบล อําเภอ ร-ง-ว2 2549 2550 2551 2552 2553 หอง นักเรียน 

ตําบลที่อยูในพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนสาขา 

หมายเหตุ 

             

1.  โรงเรียน             
2.  โรงเรียน             
3.  โรงเรียน             
4.  โรงเรียน             
5.  โรงเรียน             
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 สรุปแผนการจัดคาพาหนะรับ - สงนกัเรียนรายป 
เขตพื้นที่การศึกษา................................................ 

 

ที่ตั้ง พื้นที่ ปการศึกษาแรกที่ขอจัด จํานวน 
โรงเรียน 

ตําบล อําเภอ ร-ง-ว2 2549 2550 2551 2552 2553 หอง นักเรียน 

นักเรียนมาจาก 
(ระบุตําบล หมูบาน) 

หมายเหตุ 

             

1.  โรงเรียน             
2.  โรงเรียน             
3.  โรงเรียน             
4.  โรงเรียน             
5.  โรงเรียน             
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สรุปแผนการจัดที่พักในโรงเรียน 
เขตพื้นที่การศึกษา................................................ 

 
ที่ตั้ง พื้นที่ ปการศึกษาแรกที่ขอจัด จํานวน 

โรงเรียน 
ตําบล อําเภอ ร-ง-ว2 2549 2550 2551 2552 2553 

บานพัก 
(หลัง) นักเรียน 

ที่มาของนักเรียน 
(ระบุตําบล หมูบาน) 

หมายเหตุ 

             

1.  โรงเรียน             
2.  โรงเรียน             
3.  โรงเรียน             
4.  โรงเรียน             
5.  โรงเรียน             
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 2.  ขอเสนอแนะในการวางแผนการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.1  ขอเสนอแนะในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการศึกษาน 
  นอกจากเรื่องการขยายโอกาสในดานปริมาณการรับนักเรียนแลว  อีกส่ิงหนึ่งที่ตองทํา
ควบคูกันไปก็คือเร่ืองการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนขนาด
เล็ก  โรงเรียนทั่วไปก็อาจจัดเปนสหวิทยาเขต  ดูแลกันเรื่องทางวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกัน 
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กวอาจมีแนวทางที่ควรดําเนินการแตกตางจากโรงเรียนทั่วไป คือ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจตัวปอนของโรงเรียนทุกโรง  ดูแนวโนมวาจะมีเด็ก
มาเขาเรียนเพียงใด  สมควรจะดําเนินการตอหรือควรยุบโรงเรียน 
  กรณีที่สมควรยุบโรงเรียนก็คงตองตกลงกับชุมชน  ใหเห็นพองตองกันวา นาจะยุบได 
เพราะมีนักเรียนนอยมาก  รัฐไมสามารถจะจัดงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนได  แมวาการคิดเรื่อง
การคุมทุนอาจจะไมเหมาะนักที่จะนํามาใชกับการศึกษา  แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณจึงตองจัด 
priority และคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเมื่อยุบแลวก็ตองทําแผนใหชุมชน
ไดรูวา  จะแกปญหาใหเด็กในพื้นที่ไดเรียนดวยวิธีการอยางไร  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็
จัดทําเปนแผนการดําเนินงานในแตละปใหชัดเจน 
  กรณีที่ไมสามารถยุบไดจะตองดําเนินการตอ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  จัดเปนการเรียนแบบรวมชั้น  เนื่องจากแตละชั้นมีนักเรียนนอย ใหจัดแบบ 1 หอง มี
หลายชั้น  แตการจัดการเรียนการสอนควรตองเปนแบบพิเศษที่แตกตางจากธรรมดาทั่ว ๆ  ไป ดังนั้น 
เขตพื้นที่ตองจัดทําเปนแผนความตองการในเรื่องวัสดุอุปกรณ  ส่ือการสอน  รวมทั้งการอบรมครูวา
มีแคไหน  อยางไร  และมีโรงเรียนใดบางที่จะตองจัดแบบนี้ และเริ่มปการศึกษาใด  ใชงบประมาณ
เทาใด 
  2.  จัดเปนเครือขายโรงเรียนซึ่งก็ตองพิจารณาวาจะจัดโรงเรียนใดบาง  เขากลุมเปน
เครือขายกัน  อาจตองดูความพรอมของโรงเรียน  ระยะทางระหวางโรงเรียน  แตละโรงเรียนจะ
จัดการเรียนการสอนบางชั้นโรงเรียนใดจะจัดช้ันใดบาง และการรับ-สงนักเรียนจะทําอยางไร การ
จัดการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณจะมีอะไรบาง  ใชงบประมาณเทาไร  กําหนดเปนแผนใหชัดเจนใน
แตละป 
  3.  จัดเปน cluster หมุนเวียนทรัพยากร ครู หรือนักเรียน หรือจัดเปนกลุมพัฒนาวิชาการ 
หรือศูนยการเรียนคอมพิวเตอร  การใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  หองการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
แลวหมุนเวียนนักเรียนมาเรียนที่ศูนยฯ โดยศูนยฯ  จะมีความพรอมในเรื่องของครุภัณฑ  อุปกรณ  
และส่ือ  เขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดกลุมโรงเรียนและคิดในเรื่องการหมุนเวียนนักเรียนมาเรียนจะ
ใชวิธีการอยางไร  ใชงบประมาณเทาไร การจัดกลุมอาจจะเลือกโรงเรียนที่จะมีความพรอมจัดเปน
โรงเรียนที่เปนศูนย และโรงเรียนที่เปนเครือขายจะตองอยูไมไกลกันมากนัก  สามารถจัดการ
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หมุนเวียนนักเรียนมาใชบริการที่ศูนยได  หรือถาไมมีโรงเรียนที่มีความพรอมอยูแลว  ก็อาจจะเลือก
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งที่นาจะเปนศูนยกลางในการเดินทางระหวางโรงเรียนใน cluster ได และ
พัฒนาโรงเรียนนี้ใหมีความพรอม 
  กรณีการหมุนเวียนครู  ก็อาจตองดูวาจะใหครูสอนวิชาใดบางที่ตองหมุนเวียนและจะ
หมุนเวียนเปนบางชั่วโมง หรือหมุนเวียนกันเปนวันไปเลย และตองพิจารณาในเรื่องการรับ-สงครู 
ตองไมใหครูมีความรูสึกวาเปนภาระของครู และมีความลําบากในการตองไปสอนที่โรงเรียนอ่ืน ซ่ึง
ตอไปอาจจะบรรจุครูเปนครูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็
จัดไปสอนตามโรงเรียนตางๆ ได 
  นอกจากนี้มีโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่นาจะตองมีการทบทวน คือ โรงเรียนมัธยมขยาย
โอกาส ในกรณีในพื้นที่นั้นไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูก็สมควรที่จะตองดําเนินการตอไป  แต
อาจจะจัดใหมีโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงใดโรงหนึ่งที่อยูใกลที่สุดเปนพี่เล้ียง และใชทรัพยากร
รวมกัน เชน อาจจะมีการหมุนเวียนครูไปชวยสอนในบางวิชา หรือนําเด็กมาใชหองปฏิบัดิการ    
ตาง ๆ  ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา  ซ่ึงสวนใหญจะมีความพรอมมากกวาโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 
  แตในกรณีที่โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสตั้งอยูใกล ๆ  กับโรงเรียนมัธยมศึกษาก็นาจะ
ทบทวนดูวา ยังมีความจําเปนที่จะตองมีโรงเรียนขยายโอกาสอีกหรือไม  ถาจะงดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส และพัฒนาระดับประถมศึกษาใหเต็มที่ระดับมัธยมศึกษา
ก็ใหนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจะดีไหม แลวโรงเรียนกลุมนี้ก็จับมือกันชวยกันพัฒนา
การศึกษาแบบโรงเรียนที่ดูแลโรงเรียนนอง  ก็นาจะไปไดดีทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  อีกอยางหนึ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาอาจจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ  การเปดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  การเปดโอกาสใหเรียนตอ ม. ปลาย เปน
เร่ืองที่จําเปนแตการเปด ม. ปลาย ในโรงเรียนขยายโอกาสก็ตองพิจารณาใหดี  เพราะการเรียนการ
สอนระดับ ม.ปลาย ตองการความพรอมทั้งดานครู อุปกรณ ครุภัณฑ  อาคาร สถานที่ตาง ๆ  เขตพี้น
ที่การศึกษาตองพิจารณาเรื่องพื้นที่บริการวาควรจัดใหนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสไปเรียนที่
โรงเรียน ม.ปลาย โรงใด หรือจะใชมาตรการใดในการใหนักเรียนมีโอกาสในการเรียนตอ ม. ปลาย 
หรือจําเปนตองเปดการสอน ม.ปลาย  ในโรงเรียนขยายโอกาสเทานั้น  เพราะมาตรการดานอื่น ๆ  
ไมสามารถนํามาใชได เขตก็ตองพิจารณาและจัดทําแผนรองรับใหชัดเจนจะไดมีการเตรียมความ
พรอมไดถูกตอง 
  2.2  ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาในดานประสิทธิภาพทางดาน
การจัดการศึกษา  จะมีอยูเรื่องสําคัญ  2  เรื่องคือ  การออกกลางคันและการจบตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด  เราตองทําใหนักเรียนอยูเรียนจนจบหลักสูตรไดตามระยะเวลาของหลักสูตรและ
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ครบจํานวน 100%  เพราะเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของเรา แตเขาก็จัดวาเปน
เร่ืองของประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแมเปนจํานวนไมมากแตเราก็ตองพยายามแกปญหาให
ได  จึงเปนเรื่องนาหนักใจสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เปนฝายเผชิญปญหานี้โดยตรง  
ก็คงตองวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของการออกกลางคัน และการเรียนไมจบตามระยะเวลาที่
กําหนด สวนใหญก็คงจะเปนเรื่องของความยากจน และการไมคอยเอาใจใสในการเรียนของ
นักเรียน  แนวทางในการแกไขปญหา  มีขอเสนอแนะดังนี้  
  ดานการออกกลางคัน 
   การจัดหาทนุใหนักเรยีน 
         การจัดหาปจจัยพืน้ฐาน 
        โครงการสรางรายไดระหวางเรยีน 
  ดานการเรียนจบตามระยะเวลา 
   การใชเทคนิคการสอนที่จูงใจผูเรียน  
           การใชส่ืออุปกรณทันสมัยที่ทําใหนาสนใจใครเรียนรูเเละเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 
   การปรับ  class  size  ใหเล็กลง เปดโอกาสใหครูใกลชิดนักเรียนมากขึ้นดูแลเอาใจ
ใสนักเรียนไดเปนรายบุคคล  แตโรงเรียนก็ตองปรับภาระงานของครูใหเหมาะสม เพื่อใหครูไดมี
เวลาพัฒนาการสอนได 
  มาตรการบางอยางก็ดูจะเปนเรื่องที่พูดงาย  ทํายาก  อยูไมนอย และสวนมากโรงเรียน 
ครูบาอาจารยก็ปฏิบัติกันอยูแลว  แตมักจะติดปญหาอื่น ๆ  ถามีการแกกันทั้งระบบก็เชื่อวาจะ
บรรเทาปญหานี้ลงไปไดมากทีเดียว  ก็ขอเปนกําลังใจใหเขต  โรงเรียน และโดยเฉพาะคุณครู
ทั้งหลายที่เปนผูปฏิบัติที่แทจริง  เปนผูเผชิญปญหาโดยตรง 
  การจัดตั้งโรงเรียนดีประจําตําบล 
  เปนแนวคิดที่ตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการวางแผน
โดยใชเทคนิค  School  mapping    สามารถเสนอแนะไดวาตําบลใดควรเลือกโรงเรียนใด  เปน
โรงเรียนดีประจําตําบลของแนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนดีประจําตําบล  โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพ
โดยการกําหนดดังนี้เปนฐาน  (Area - based  development)  ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

 
สรุป 
 ขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping  มีทั้งหมดสามขั้นตอนคือการวิเคราะหสภาพการจัด
การศึกษาในดานการควบคุมระบบการศึกษา  ประสิทธิภาพของการจัดระบบการศึกษา  คุณภาพ  
การใหบริการทางการศึกษาและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน  เมื่อเราสามารถวิเคราะหสภาพ
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การจัดการศึกษามาสูขั้นตอนที่สองคือ  การพยากรณและประมาณการความตองการในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อมาจัดทําแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบในการเตรียมการตาง ๆ  เมือ่ได
แผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายป   แตนําไปสูขั้นตอนที่  3  คือ   การจัดทํา
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขอเสนอแบบในดานประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 จากทั้งสามขั้นตอนนี้ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะในการเชื่อมโยงไปสูการจดัทําแผนยทุธศาสตร
และแผนกลยทุธในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเขตพื้นที่ตอไป 
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บทที่ 3 
การบูรณาการการจัดทํา School  mapping 

 
 ในการจัดทําวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการวิธีการ  แนวนโยบายตาง ๆ  มาปรับ
ใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพความตองการพัฒนา ดังนี้ 
 แนวคดิทฤษฎแีละหลักการที่นํามาปรับและจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
จัดทํา School  mapping 
 1.  แนวคดิหลักการจัดทําและขั้นตอนการจัดทํา School mapping ของ ยูเนสโก ของ ดร. 
บุญลือ  ทองอยู  ของไตรรง  มณีสุธรรม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  งานวจิัยที่
เกี่ยวของ  ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวไวในบทที่ 1 และบทที่ 2  ดงักลาวแลว 
 2.  แนวคดิและประสบการณจากการสัมภาษณผูที่มีความรูและประสบการณในการจัดทํา 
School  mapping  โดยใหแนวคิดและขอเสนอแนะในการจัดทําดังนี ้
  2.1  การจัดทํา  School  mapping  มีการทํามานานในกรมสามัญศึกษา  เพื่อที่จะขอตั้ง
โรงเรียนใหมหรือการของบประมาณตาง ๆ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีการแนบ  School  mapping 
ดวยเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการของบประมาณในการสนับสนุน 
  2.2  การจัดทํา School  mapping เปนเครื่องมือในการวางแผนการศึกษาในอนาคต  ที่มี
ประโยชนมาก  แตไมมีนโยบายการจัดทํา อยางตอเนื่อง  ทําใหระบบการจัดทํา  School  mapping 
ไมพัฒนาที่เปนระบบ 
  2.3  ขั้นตอน  การจัดทํา  School  mapping  จะมีขั้นตอนที่ไดแนวความคิดเบื้องตนมา
จากองคการยูเนสโก  ที่จัดทําและใหทุนสนับสนุน  ประเทศที่ดอยพัฒนาแตละขั้นตอนใชขอมูลท่ี
เกี่ยวของอยางหลากหลายและการสถิติทําใหเกิดความยากของผูปฏิบัติกับการปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
  2.4  ขั้นตอนในการจัดทํา  School  mapping  จะมีลักษณะเหมือนกัน  โดยมีขั้นตอนการ
ทํา  3  ขั้นตอน  คือ  
   1  การวินิจฉัย  สภาพการจัดการศึกษา 
   2  การคาดคะเน  จํานวนนักเรียนและจัดทําแผนชั้นเรียน 
   3  การเตริมขอเสนอในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาดานโอกาสและคุณภาพ 
 ซ่ึงการจัดทําทัง้ 3 ขั้นตอน  จะมีบอกวิธีการวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอน  จะมแีนวทาง
ของ ดร. บุญลือ  ทองอยู  ที่เสนอการใชสถิติตาง ๆ  เพื่อวิเคราะหในการจัดทํา School  mapping  
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  2.5  การใชขอมูล  GIS  เขามามีสวนรวมในการจัดทํา School  mapping ทําใหเห็นความ
ชัดเจนในการใชขอมูลในการวิเคราะหและแสดงใหเห็นสภาพของสภาพทางภูมิศาสตร  การจัดตั้ง
ของแตละโรงเรียน  การยุบเลิกโรงเรียนความยากลําบากในการเดินทางมาโรงเรียน 
  2.6  ผูเชี่ยวชาญใหมีการปรับแนวทางในการจัดทําวิจัยในครั้งนี้คือ 
   2.6.1  ใหสามารถปรับขั้นตอนในการจัดทํา  School  mapping  ใหเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนของตนเองไดและใหดูความเปลี่ยนแปลงแผนนโยบายทางการศึกษา เชน  การ
แบงเขตมัธยมศึกษาที่แยกกับประถมศึกษา 
   2.6.2  ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญ  มีนโยบายในการจัดทําอยางตอเนื่อง
และติดตามอยางใกลชิด  เพื่อใหทุกโรงเรียนใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการศึกษาในอนาคต 
   2.6.3  ใหใชขอมูลของ GIS  เขามาชวยในการจัดทํา School  mapping โดยการ
ประสานความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  เพื่อแสดงใหเห็นภาพทางภมูิศาสตรอยางชัดเจน  เปน
การสรางความรวมมือจากหนวยงานตาง เชน  ขอมูล GIS ของจังหวัดเพื่อประหยัดงบประมาณใน
การติดตั้งโปรแกรม 
   2.6.4  มีขอเสนอแนะใหการทํา School  mapping  ใหมีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวความคิดของไตรรงค  มณีสุธรรม  ที่
เขียนแผนภูมิการเชื่อมโยง  การจัดทํา School  mapping  แผนกลยุทธและ  BSC (Balanced  
Scorecard)  ไวดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงความสัมพันธระหวาง  School  mapping  และแผนกลยุทธ30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                        
 30 ไตรรงค  มณีสุธรรม,  “School  mapping”  สํานักงานนโยบายและแผนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 197.  
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 จากแผนภูมิดังกลาวจะเห็นวาการจัดทํา School  mapping  จะเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดความตองการที่จะพัฒนาทําใหเราทราบสภาพของปญหาของสถานศึกษาพรอมทั้งทําใหเรา
ทราบวาเราตองการที่จะพัฒนาไปในจุดไหน  ซ่ึงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเปน
แนวทางที่จะทําใหเรากําหนดวิสัยทัศนกําหนดเปาหมายระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
 
การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic  Planning) 
 การวางแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาเดิมใชในกิจกรรมดานการทหารในดานการศึกและ
สงครามและแพรหลายในการบริหารหนวยงานตาง ๆ  บางหนวยงานจะใชช่ือวาแผนกลยุทธ  การ
วางแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาเปนการวางแผนที่กําหนดวิสัยทัศน  กําหนดเปาหมายการพัฒนา
ระยะเวลามีการวิเคราะหสภาพบริบทองคกรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  กําหนดตัวช้ีวัด  
ความสําเร็จในการพัฒนาในการจัดทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวทางการจัดทําแผนยุทธการพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวทางโครงการยะระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษาทั้งแบบภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งปงบประมาณ   2553 - 2555  โดยคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันเครือขายสถาน
อุดมศึกษาเครือขายทั่วประเทศ  โดยมีแนวทางการจัดทํา ดังนี้ 
 

การวิเคราะหบริบททางการศึกษา 
 บริบท  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..  2542  หมายถึง  คําหรือขอความ 
แวดลอม  ภาษาอังกฤษใชคําวา  Context31 
 ความหมายที่  1  หมายถึง  ส่ิงที่ใชประกอบ  ขยาย  หรืออธิบาย  คํา  วลี  หรือคํากลาว 
 ความหมายที่  2  หมายถึง  ส่ิงที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 สรุป บริบท  หมายถึง  ส่ิงที่อยูรอบ ๆ  หรือ  ส่ิงใดก็ตามที่เขามาเกี่ยวของ  ชวยขยายหรือ
อธิบายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น  บริบททางการศึกษาจึงหมายถึง  ส่ิงตาง ๆ  ที่อยูโดยรอบการศึกษามี
สวนเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอการศึกษา  เชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี ฯลฯ 
 บริบททางการศึกษา มี  2  ประเภท  คือ 

                                                        
 31 คุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, “การวิเคราะหบริบทความทาทายของการบริหาร
การศึกษาในอนาคต,”  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 , 15 -25. 
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 1  บริบทที่เปนความสัมพันธภายในระบบการศึกษา  หรืออาจจะเรียกไดวาเปนพื้นฐาน
การศึกษา (Foundations of  Education)  ไดแก  ครู  ผูอํานวยการสถานศึกษา  อาคารเรียน  
งบประมาณสถานศึกษา  อุปกรณการศึกษา เปนตน 
 2  บริบทที่เปนผลกระทบจากภายนอก  ไดแก  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอม  ประชากรศาสตร  ความมั่นคงของชาติ  เปนตน 
 

ความหมายของการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา 
 การวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  หมายถึง  การจําแนกแยกแยะสิ่งตาง ๆ  ที่อยูโดยรอบ
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา เชน  
นักเรียน  บุคลากรสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ศาสนศึกษาและ
วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี ฯลฯ 
 

กรอบแนวคดิในการวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา 
 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหบริบทสถานศึกษา  มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมายของสถานศึกษา 
ในอนาคต 

 

การวินิจฉัยองคกร 

การวิเคราะหบริบท 
ของสถานศกึษา 

การคิดวิเคราะห 
เชิงระบบ 

การใชแนวคิดและแนว
ปฏิบัติจิตปญญาศึกษา 
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SWOT  analysis 
 Chermack และ Kasshanona  ไดกลาวไววาคนสวนใหญใชการ Swot  Analysis  เปน
เครื่องมือเพื่อคนหาสภาวะที่เหมาะสมกบัองคกร32 
 การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  (SWOT Analysis)  มาจากตัวยองของคํา 4 คํา คือ S - 
Strengths หรือ จุดแข็ง W - Weaknesses หรือ จุดออน O - Opportunities  หรือโอกาส และ T - 
Threats ภาวะคุกคาม  มีพัฒนาการมาตั้งแตชวงป ค.ศ. 1950 - 1960  โดยมีการใชอยางแพรหลายใน 
Harvard  Business  School เพื่อทําการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ใชในการเรียนการสอน  เนื่องจาก 
SWOT  Analysis เปนเครื่องมือที่สามารถทําการวิเคราะหสภาวะของบริบทสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก  ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการวิเคราะหบริบทอยางเปนระบบกอนการวาง
แผนการบริหารการศึกษา 
 SWOT Anlaysis เปนการมอง 4 เร่ือง สําคัญคือ 
 S :  Strengths เปนจุดแข็งดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแขงขัน  เชน 
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนของครู  ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โครงสรางการบริหารสถานศึกษา  ภาพลักษณหรือช่ือเสียงของสถานศึกษาเทคโนโลยี
และความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน เปนตน 
 W :  Weaknesses เปนจุดอานดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความเสียเปรียบทางการ
แขงขัน  เชน  ทิศทางยุทธศาสตรของสถานศึกษาที่ไมชัดเจน  ปญหาทางดานงบประมาณบุคลากร
ขาดทักษะและความชํานาญ  คุณภาพการใหบริการทางการศึกษาต่ํา  ขาดเทคโนโลยีสนับสนุน  มี
ปญหาการดําเนินงานภายใน  การเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษาบอย  เปนตน 
 O :  Opportunities  เปนโอกาสของสถานศึกษาที่มีศักยภาพจากบริบทภายนอกที่เอ้ืออํานวย  
ประกอบไปดวยนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการจัดการศึกษา  การมีหนวยงานภายนอกที่สามารถ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สถานที่ตั้งของสถานศึกษาที่มีความสะดวกสบายใน
การติดตอ  ความสามารถในการระดมทุนจากชุมชนและหนวยงานภายนอก เปนตน 
 T : Threats  อุปสรรคภายนอกที่ทําใหสถานศึกษาตองปรับตัว  ประกอบไปดวย  การมี
โรงเรียนใหมเกิดขึ้นและเปนคูแขงขันใหมที่มีศักยภาพ  อุปสรรคจากการเปดโรงเรียนกวดวิชาซึ่ง 

                                                        
 32 Chermack, T.J. and B.K. Kasshanna, “The  Use and  Misuse  of  swot, Anglysis and 
I’m plications  for  HRD  Pro  Fessionals,”  Human  Resource  Development  International 10,4 
(2007) : 383 - 399. 
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ทําใหนักเรียนใหความสนใจกับการเรียนในโรงเรียนลดลง  อัตราการเกิดลดลงทําใหจํานวนเด็กใน
วัยเรียนนอยลง  ความตองการดานคุณภาพการศึกษาที่มากขึ้นของนักเรียนและผูปกครองขอกําหนด  
ระเบียบหรือกฎหมายตาง ๆ ที่ทําใหการบริหารสถานศึกษาเกิดความลาชา  เปนตน 
 

การจัดทํา  SWOT  Analysis ที่มีประสิทธิภาพ 
 ผูบริหารควรจัดทํา SWOT  Analysis อยางมีประเด็นในการวิเคราะห  เชน  การวิเคราะห
ภายนอกใชหลักการวิเคราะหที่เรียกวา C - PEST สวนการวิเคราะหภายในใชหลัก 7Ss (McKinsey)  
ประกอบการวิเคราะห  เพื่อใหครอบคลุมทุกเรื่องที่ควรจะพิจารณาในการจัดทํายุทธศาสตร  ในการ
วางแผนการศึกษา  มิฉะนั้นแลวผูบริหารสวนใหญจะคิดถึงแตเร่ืองที่คนสนใจและมีขอมูลเทานั้น  
แตอาจละเลยบางเรื่องที่มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับองคการหรือหนวยงานของเราในการกําหนด
ยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง  (SWOT Analysis) 
การวิเคราะหบริบทภายนอกดวย C - PEST 
 C - PEST  ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  โดยมี 5 ประเด็นตอไปนี้ที่ควร
พิจารณา  และหาขอท่ีเปนโอกาส (O - Opportunity)  และภาวะคุกคาม (T - Threat)  มา
ประกอบการพิจารณากอนจัดทํายุทธศาสตร 
 C - Customer , Cp,[etotprs 
 ลูกคา  หรือผูรับบริการ  (Customer)  คูแขง  (Competitors)  เปนอยางไร  ซ่ึงในที่นี้หมายถึง  
นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนที่อยูโดยรอบสถานศึกษา   
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 P - Politics 
 สถานการณทางการเมือง  (Politics)  นโยบายตาง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เชน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไข  2545  แนวทางการปฏิรูปในทศวรรษที่  2  
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เปนตน 
 E - Environment ,  Economics 
 สภาพแวดลอม  (Environment)  หรือสภาพเศรษฐกิจ  (Economics)  ของชุมชนที่อยู
โดยรอบสถานศึกษา  เปนอยางไร 
 S - Society 
 สภาพสังคม  (Society)  วัฒนธรรม  (Culture)  คานิยม  (Value)  ของประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบสถานศึกษาเปนอยางไร 
 T - Technology 
 เทคโนโลยี  (Technology)  ระบบสารสนเทศ  (Information  Technology)  เทคโนโลยี
ทางการบริหาร  (Management  Technology)  การศึกษาใหม ๆ  ที่เกิดขึ้น 
 การวิเคราะหสภาพภายในองคการดวย  7Ss 
 ตามแนวความคิดของ  McKinsey  7-S  Framework  ใชวิเคราะหสภาพภายในองคการโดย
ทั้ง  7  ประเด็นนี้สามารถแบงไดเปน  2  กลุมคือ 
 *  กลุมที่เปนรูปธรรม  ประกอบดวยยุทธศาสตร  (Strategy)  โครงสราง  (Structure)  และ
ระบบ  (Systrms)  ซ่ึงพิจารณาไดจากวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  โครงสรางองคการ  
ระบบงานตาง ๆ  เปนตน 
 *  สวนอีกกลุมหนึ่งคือกลุมที่เปนรูปธรรมนอยกวา  ประกอบดวยทักษะ  (Skill)  คานิยม
รวม  (Shared  Value)  บุคลากร  (Staffs)  รูปแบบการบริหารจัดการ  (Style)  ซ่ึงทั้ง  7  ประเด็นนี้
เปนประเด็นที่ควรพิจารณาวาเปนจุดแข็ง  (S-Strenhths)  หรือจุดออน  (W-Weaknesses)  ของ
องคการ  โดยใชขอมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณากอนจัดทํายุทธศาสตร 
 S - Strategy 
 ยุทธศาสตร  ทิศทางและขอบเขตที่องคการจะดําเนินไปในระยะยาวนั้นเปนอยางไรอัน
เปรียบเสมือนเข็มทิศขององคการวามีความชัดเจนหรือไม  หลังจากนั้นการศึกษาวาองคการของเรา
นั้นอยูที่ไหนในขณะนี้  พันธกิจของเราคืออะไร  พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร  และใครเปน
ผูรับบริการของเรา 
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 S - Structure 
 โครงสรางขององคการ  เปนโครงสรางที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการ  หรือหนาที่ของงาน
โดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตางๆ  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว  การ
แบงหนวยงาน  หนาที่ความรับผิดชอบ  และสายการบังคับบัญชาในองคการนั้นเปนอยางไร  การจดั
โครงสรางองคการที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงในหนาที่  ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ  มีความสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน  ผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 S - Systems 
 ระบบงานที่เปนทางการและไมเปนทางการในการดําเนินงานขององคการนั้นเปนอยางไร  
เชน  ระบบบัญชี/การเงิน  (Accounting/Financial  System)  ระบบพัสดุ  (Supply  System)  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology  System)  ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/ 
Evaluation  System)  ฯลฯ  ซ่ึงระบบงานทุกสวนควรทํางานตอบสนองยุทธศาสตรองคการ 
 S - Skills   
 ทักษะ  ความสามารถหรือปจจุบันในระบบราชการใชคําวา  สมรรถนะ  (Competency)  
ของบุคลากรในองคการนั้นเปนอยางไร  ซ่ึงทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
สามารถแยกออกเปน  2  ดานหลัก  คือ  สมรรถนะดานงาน  (Technical/Functional  Competency)  
เปนสมรรถนะที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ  เชน  ดานการเงิน  ดาน
บุคคล  ซ่ึงคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติมสวนสมรรถนะดานการ
บริหาร  (Managerial  Competency)  นั้นเปนความสามารถดานการบริหารจัดการใหสําเร็จ  มีภาวะ
ผูนําในการทํางาน 
 S - Shared  values 
 คานิยมรวม  หมายถึง  ส่ิงที่บุคลากรสวนใหญในองคการเห็นวาเปนส่ิงดี  พึงปฏิบัติจน
กลายเปนวัฒนธรรมในการทํางาน  ทําใหเกิดปทัสถาน  (Norm)  ขององคการ 
 S - Staff 
 บุคลากรในองคการเปนอยางไร  มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการหรือไม  
และมีบุคลากรที่จะตอบสนองการเติบโตขององคการในอนาคตหรือไม 
 S - Style 
 รูปแบบการบริหารจัดการองคการ  ของผูบริหารเปนอยางไร  ภาวะผูนําของผูบริหารจะมี
บทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ  หากองคการใดมีภาวะผูนําที่ดีก็จะ
สามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 249 

 การวิเคราะห  7Ss  เพื่อวิเคราะหจุดออน  จุดแข็งขององคการ  จะเนนประเด็นใดประเด็น
หนึ่งไมได  และเมื่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบตอประเด็นอ่ืน ๆ  
ดวย  เชน  เมื่อตองการสรางคานิยมรวมใหกับวัฒนธรรมใหมในองคการ  ในหลาย ๆ  คร้ัง
โครงสรางองคการอาจตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง  และ  ระบบการบริหารงานบุคคลการ
พัฒนาสมรรถนะอาจมีความจําเปนตองปรับใหสงเสริมคานิยมรวมใหม 
 จากการวิเคราะหบริบทของการศึกษาแลวนํามาจัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตรสถานศึกษา33 
 1.  การกําหนดวิสัยทัศน 
 2.  พันธกิจ 
 3.  เปาประสงค 
 4.  ยุทธศาสตร หลัก 
 5.  ยุทธศาสตร ยอย 
 6.  ตัวช้ีวัด 
  6.1  ดานผลผลิต 

ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรยอย 
วัตถุประสงค 
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ 

ตัวอยาง 
     1.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ตัวอยาง 
     1.  สงเสริมการมี
สวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตัวอยาง 
     1.  สรางความรู
ความเขาใจกับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตัวอยาง 
     1.  จํานวน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรู
ความสามารถระบบบริหาร
จัดการสถานศกึษา 

 
 
 

                                                        
 33 ศิริชัย  กาญจนวาสีและคณะ, “การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร (strategic  panning  
and  Formulating)”  ชุดคูมือการเรียนรูดวยตัวเองดานการบริหารศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2553 , 45 – 48. 
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  6.2  ดานผลลัพธ 
ยุทธศาสตรยอยที่ 1 ยุทธศาสตรยอยที่ 2 ผลผลิตเชิงปริมาณและคณุภาพ 
ตัวอยาง 
     1.  สงเสริมการมีสวน
รวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตัวอยาง 
     -  โครงการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
     -  โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

ตัวอยาง 
     -  จํานวนรอยละ 80 ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ีสวน
รวมการวางแผนการจัดการ
สถานศึกษา 

 

 จากแนวคิดการจัดทําแผนยทุธศาสตร  ผูวิจัยนํามาจัดทําตอในขั้นตอนที่ 3  ของการจัดทํา 
School  mapping  ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.  นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการที่เกีย่วกับการปรับการจัดทํา School  mapping  
  3.1  นโยบายเกี่ยวกับการแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่แยกโครงสรางการบริหารจากประถม
อยางชัดเจน  โดยมี34ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการกําหนดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3  (2553)  และไดคําแนะนําจากรัชสภาการประชุมครั้งที่ 2/2553  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2553  
โดยกําหนดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  โดยแบงเปน  42  เขตการศึกษาโดยมุงตอบสนอง  ตอการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาอยางแทจริง  โดยมีกรอบอํานาจชัดเจน  มีหนาที่ประสานงานเปน  Function  Base  
การกระจายอํานาจสนับสนุนใหเกิดคุณภาพกับโรงเรียน  มีความเชื่อมตอกับเขตพื้นที่ประถมศึกษา 
และตอยอดการเรียนตอสายสามัญนําไปสูมหาวิทยาลัยหรือสายอาชีพตอไป 
  จากนโยบายการแบงเขตการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาที่แยกออกจากเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  ผูวิจัยไดปรับขั้นตอนการจัดทํา School  mapping  ที่เกี่ยวของกับการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเทานั้น  จึงไดปรับขั้นตอนการจัดทําใหเหมาะสม 

การพฒันาการศึกษา  8  นโยบาย  เมื่อวันที ่ 20  มกราคม  2553  เพื่อเปนการรองรับการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษที่สอง  โดยการรวมใจและบริหารจดัการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอยาง
เปนองครวม  ที่มีคนเปนศูนยกลาง  และใชการศึกษาเปนธงนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกดาน  
โดยมีเปาหมาย  คือ  การจัดการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมีคณุภาพ  มีจุดเนนที่ตัว
ผูเรียน  และมีตัวช้ีวดัของการพัฒนาการศกึษาทุกระดับที่ชัดเจน  ซ่ึงประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
นโยบายที่เกี่ยวของ  กับการจัดทํา  School  mapping  ดังนี้ 

                                                        
 34 http://www.202.143.161.130/sb/admin? Photo/1716.pdf. วันที่ 31 มีนาคม 2553. 
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 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคือตองการใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ  ใหทุกสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีการประชาสัมพันธ  ช้ีแจง  สราง
ความรูความเขาใจกับทกุภาคสวนที่เกีย่วของกับการศึกษาทั้งหมด  เพือ่สรางกระแสการขับเคลื่อน
ตอสังคมในวงกวาง  โดยมุงหวังใหทุกภาคสวนมีความเขาใจ  เห็นความสําคัญและรวมเปนพลัง
ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในทิศทางเดยีวกนั  คือ  สรางเด็กให
เปนคนเกง  คนดีมคีวามสุข  มีความสามารถ  สนับสนุนการแขงขัน ของประเทศ  และอยูรวมกนั  ใน
สังคมโลกไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความเปนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสงเสริมการศึกษาเพื่อ
สรางความเปนพลเมือง  (Civic  Education)  โดยใหบูรณาการกับวิชาการลูกเสือไทย  เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอน  การประเมินผลและการจดักิจกรรม  โดยลดการเรียนทาง
วิชาการลงใหเหมาะสม  และนําวิชาเกี่ยวกับทักษะชีวติ  คุณธรรม  จริยธรรม  เนนความเปน
พลเมืองดีเขามาแทน  โดยนกัเรียนจะใชเวลาอยูในโรงเรยีนเทาเดิม  แตในชวงบายจะเปนการอบรม
ส่ังสอนมากกวาการเรียน  และอาจจะมีการทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของแตละคน  
นอกจากนั้นยงัมีนโยบายเกีย่วกับแนวทางในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในเรื่อง 

จัดตั้ง  “โรงเรียนดีประจําตําบล”  จะดําเนินการในเขตพื้นที่การศึกษาละ  1  ตําบล  อยูภายใต
การกํากับ ของชุมชนและมีปจจัยนําเขาที่พรอม  เชน  หองวิทยาศาสตร  หองสมุด  หองe-Learning  
สระวายน้ํา  เปนตน  โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในพื้นที่ดอย
โอกาสในชนบท  นอกจากนี้จะมีการทํา  School  Mapping  ในแตละตําบล  ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
อัตราประชากร  คนวัยทํางาน  จํานวนเด็กที่จะเกิดใหม  ฯลฯ  ตองมีการบริหารโดยขอมูลที่ชัดเจน   
(School-based  Management)   มีการทําประชาคม  กระจายอํานาจ  โดยใหองคการบริหารสวนตําบล  
(อบต.)  มีสวนรวมในการรับ-สงนักเรียน  จัดอาหารกลางวัน ใหนักเรียนรวมถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน   เพราะโรงเรียนตองอยูในกํากับดูแลของชุมชน  ซ่ึงเปนความ รวมมือระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
จะลงนามความรวมมือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีลง
นาม  ความรวมมือกับนายกองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงถือเปนการเปดทศวรรษใหมของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  รวมมือกันกระจายอํานาจ  
ในการจัดการศึกษาโดยใหทองถ่ินมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม  และที่สําคัญจะเปนการลดภาระ
ดานงบประมาณใหกับผูปกครองในการจัดการศึกษาดวย 
 จากนโนบายดังกลาว  ในการจัดทํา  School  mapping  นั้นเปนเทคนิคการวางแผนที่สําคัญ
ชวยในดานการเพิ่มโอกาทางการศึกษาและการบริหารขอมูล  (School - based  Management)  ซ่ึงมี
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นโยบายใหทําใหเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา  ดังนั้น  จึงเปนเหตุผลใหมีการปรับรูปแบบ
ขั้นตอนการจัดทําใหงายและสะดวก  เปนการบริหารขอมูลที่แทจริง 
 3.3  สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา  School  mapping  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดทํา  School  mapping  การใช  GIS  และการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่ผูวิจัยคนควาเพื่อเปน
แนวทางในการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ  School  mapping  มีดังนี้  คือ 
 กองแผนงาน  กรมสามัญศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการไดทําการวจิัยการวางแผนการศกึษา  
แนวทาง การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  ในสังกัดกรม
สามัญศึกษา  โดยใชเทคนิค  School  mapping  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความจําแนกปญหา
และแนวทางในการขยายโอกาสทางการศกึษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   ผลการวิจยั
พบวานักเรียนและผูปกครองรอยละ  82.31  ตองการศึกษาตอจนจบมัธยมศึกษาปที่ 6  ปญหาในการขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายชวงป  2540 - 2544  เปนรอยละ 4.4435   
 การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และปลายของกรมสามัญศึกษา  
ผูเกี่ยวของเห็นวาควรสนับสนุนใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  รอยละ  42.93  โดยเห็นวาควรให
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยตองการรับความชวยเหลือในดานการยกเวนคาเลา
เรียน  การจัดทุนการศึกษา  การใหเงินกูเพื่อการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ดําเนินการศึกษาวิจัย  เร่ืองการกําหนดแผน
ที่ตั้งสถานบันอุดมศึกษา  (University  Mapping)  พบวา36 
 1.  สถาบันอุดมศึกษาที่อยูในปจจุบันกวา  859  แหง  มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
นักศึกษาไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  9 (พ.ศ. 
2545 - 2549)  โดยเฉพาะหากไดรับการพัฒนาระบบบริการจัดการใหมีประสิทธิภาพ  จะยิ่งสามารถ
รองรับนักศึกษาไดเพิ่มมากขึ้น 
 2.  การผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพยังไม
เพียงพอ  สวนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยรวมผลิตไดเกิดความตองการ 
 3.  การกระจายของสถาบันเชิงปริมาณ  พบวา  ทุกจังหวัดของประเทศมีสถาบันอุดมศึกษา 

                                                        
35 กองแผนกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,  “การศึกษาแนวทางการขยายโอกาส  

ของการศึกษา  ระดับมัธยมตอนตน  และตอนปลายใน   โรงเรียนสังกดักรมสามัญศึกษา,”  
กระทรวงศกึษาธิการ  2544 , 90 - 100. 

36 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “กําหนดแผนที่ตั้งสถานศึกษาอุดมศกึษา  
(University  mapping),”รายงานการวิจยั , 2546,  บทคัดยอ. 
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 4.  ในดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  พบวา  ยังขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีหลาย
หนวยงานรับผิดชอบ  แตละสังกัดตางบริหารจัดการตามนโยบายของตนเอง  ทําใหขาดเอกภาพการ
ทํางานซ้ําซอนขาดการมองเปาหมายในภาพรวม 
 5.  การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษายังขาดความเปนธรรม  ผูมีฐานะดีกวา
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสทางการศึกษาดีกวาผูดอย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดทําแผนที่การศึกษา  
(School  Mapping)  โดยมีจุดประสงคเพื่อตองการทราบสภาพแวดลอมทางการศึกษาและตองการ
วางแผนการศึกษาในอนาคต  โดยตองการทราบทั้งทางปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยการกําหนดใน
การวิเคราะหขอมูล  การจัดทํากลุมโรงเรียนคุณภาพ  (Homogeneous  Quality  Zones)  กําหนด
ศึกษาสังเคราะหที่สําคัญเพื่อการวิจัย  (synthetic  In  dictators)  การกําหนดระดับคุณภาพของ
โรงเรียน  คือ  ระดับสูงกวามาตรฐาน  (A)  ระดับมาตรฐาน  (B)  โรงเรียนต่ํากวามาตรฐาน  (C)    
ผลการวิจัยพบวาการจัดทําแผนที่การศึกษาของนครปฐมเขต  1  ประกอบดวย  8  โซนคุณภาพ  32  
กลุมบริการ37 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ไดจัดทําวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการจัดบริการทางการศึกษาเชิงพื้นที่  
โดยการดําเนินการศึกษาหลักการแนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การจัดบริการทางการศึกษา  การวิเคราะหแนวทางในการจัดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่  
โดยการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่  และพัฒนาโปรแกรมประยุกต  การวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการบริการทาง
การศึกษา  2  ลักษณะ  คือ  เสนอตองปรับปรุงคุณภาพการศึกษาความเอาใจใสตอสภาพปญหาทาง
การศึกษาและการจัด   ที่มีความหลากหลายเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา  
โดยเฉพาะเด็ก    ที่มีปญหาแตกตางกันในแตละเขตพื้นที่38 

                                                        
37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  1,  “การจัดทาํแผนที่การศึกษา  (School  

Mapping),”  งานการวจิัยกลุมนโยบายและแผน  2551, บทคัดยอ. 
38 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  “การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา,”รายงานการวจิัยฉบับสรุป  ( กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา,  2549),  1-11. 
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 เกริกไกร  แกวลวน  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ระบบสารเทศภมูิศาสตร  (GIS)  เพื่อการบรหิาร
ทางศึกษา  ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมวีัตถุประสงค  เพื่อทราบ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  ในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเพื่อสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  ในการบริหาร
การศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภฎัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ) 39 
 ผลการวิจัย พบวา  ฐานขอมูลภูมิศาสตร (GIS)  เพื่อการบริหารการศึกษาในราชภัฎภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ  ประกอบดวยขอมูลของกายภาพ  (Featare  Data)  ไดแก  ช้ันขอมูล  แผนผัง
ขอบเขตถนน  อาคารสถานที่  ขอมูลเชิงอธิบาย  แฟมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประเภทขนาดของหองใน
อาคาร  ขอมูลดานการบริหาร  ตองสรางโปรแกรมประยุกต  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ  จาก
ซอฟตแวร  Are  view   
 สมบัติ  อยูเมือง  ไดทําการวิจัยโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดบริการดานการศึกษาเชิงพื้นที่โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทางดานการจัดบริการศึกษาและ
วิเคราะหกําหนดมาตรการเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและตัดสินใจในการจัดบริการดาน
การศึกษาเชิงพื้นที่  ผลการวิจัยพบวา  ประชาชนทุกกลุมอายุในพื้นที่ไดรับบริการดานการศึกษา
สอดคลองกับสภาพความตองการ  รัฐบาลควรเพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษาของประชากรได
ตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ควรประยุกตใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ  (Geo-
Informatics)  และเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสนับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจ  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการการศึกษาในแตละพื้นที่
อยางเปนพลวัต  (Dynamics) 40 
 งานวิจยัในตางประเทศที่เกีย่วของกับการจดัทํา  School  mapping  และ  GIS 
 โกวินดา  (R. Govinda)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ส่ิงที่สงผลใหสําเร็จและไมสําเร็จในการ
รวมมือ  กันวางแผนการจัดทํา  School  mapping  ในอินเดีย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเชิง

                                                        
39 เกริกไกร  แกวลวน,  “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  เพื่อการบริหารการศึกษา  ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  (ดุษฎนีพินธ  ม.ศิลปากร  สาขาการปรึกษาการดาน  
2552 ), บทคัดยอ. 

40 สมบัติ  อยูเมอืง,  “โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการดาน
การศึกษาเชิงพื้นที่  โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  GIS,”  ศูนยวิจยัภูมิศาสตร
สนเทศเพื่อประเทศไทย  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,15 เมษายน 2553. 
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คุณภาพเกี่ยวกับหาสวนประกอบความตองการในสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาของ  Lok  
Jumbish  ของอินเดีย  ตองการทราบความตองการจัดการศึกษาในอนาคตของอินเดีย  ตองการทราบ
ความตองการจัดการศึกษาในอนาคตของอินเดีย  และเพื่อหาปญหาและอุปสรรค  ที่เปนมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีรูปแบบในการศึกษา  ความหมายของ  School  mapping  ส่ิงที่
รบกวนเกี่ยวกับการสรางความมีสวนรวม  การจัดลําดับความตอเนื่องของการจัดการศึกษา  ตั้งแต
ประถมและมัธยม  ผลการวิจัยพบวา  การจัดการศึกษาที่ประสิทธิภาพตองใหความสําคัญกับทองถ่ิน
ขึ้น และตองมีการปรับตัวและสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การใชคําถามตองครอบคลุม
และมีความศึกษากระบวนการจัดทํา  School  mapping  สามารถปรับไดตามสภาพของโครงการ41 
 สถาบันการวางแผนการศึกษาของยูเนสโก  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การใช  School  mapping  และ
ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  มาปรับปรุง  การวางแผนในระดับจุลภาค  (Micro-planning)  ให
เกิดความสําเร็จ ในเอทิโอเปยและปาเลสไต  โดยมีจุดประสงคของการวิจัยเพื่อตองการหาขอมูลใน
การตัดสินใจ  การวางแผนทางการศึกษาของระดับกระทรวง  โดยใช  School  mapping  และการใช  
GIS  เปนการวิเคราะหระบบขอมูลเชิงพื้นที่ของระบบการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ระบบการศึกษา
ของ  ปาเลสไต  ต่ํากวามาตรฐานโดยสภาพปญญาจากเพศและศาสนา  ระยะทางในการเดินทางมา
ศึกษามีผลตอนักเรียน  ระยะทางที่สงผลตอการเดินทาง  ควรอยูในระยะ  2 - 5 กิโลเมตร  คําแนะนํา
ควรจัดเปน  Cluster  School ในกรณีที่เกิดปญหาในเรื่องการตั้งโรงเรียนเพื่อการบริหารทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนขอเสนอแนะการวิจัยการใช  School  mapping  รวมกับ  GIS  จะทําใหมีขอมูลใน
การวางแผนการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ42 
 F.  caillods  รวมกับสถาบันการวางแผนระหวางประเทศของยูเนสโก  จัดทําโปรแกรม
ฝกอบรมการวางแผนในระดับจุลภาครวมกับการจัดทํา  School  mapping  สาธารณรัฐแทน ซาเนีย 
(Tanzania)  โดยหารูปแบบในการจัดทําโครงการผลสรุปการดําเนินการ  โดยใชหลักของ  School  
mapping  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  3  ขั้นตอนคือ  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาการ

                                                        
41 R.  Govinda, “Reaching  the  Unheached  through  participatory  planning :  School  

mapping  in  lok  Jumbish  India,”  International  Institute  for  Educational  Planning  Unesco,  
1999 , 148 - 150. 

42 International  Institule  for  Educational  planning,  “Improving  micro-planning  in  
education  thnough  a  Gragraphical  Information  System  Studiex  on  Ethiopia  and  Palestine,”  
Unesco,  2001 ,106 - 112. 
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พยากรณและประมาณความตองการ  การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนทางการศึกษา  โดยมี
การบูรณาการวมกับการวางแผนในระดับจุลภาพ  (Micro-planning) 43 
 เออรกีสัน  (Urgeson,  S.  Howard)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในการบริหารโรงเรียน :  การพัฒนาและการประเมินผลของกรณีการสอน  จากการศึกษา
กลุมตัวอยางของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน  17  คน  ที่ลงทะเบียนในวิชา “Information  
System  for  Education  Administration”  ของภาควิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  
การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการแกปญหาของกรณีมหาวิทยาลัย  Harvard  และประยุกตทักษะการ
เรียนรูการใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรช่ือ  Mapinfo  วิเคราะหสารสนเทศและเตรียมการหา
ขอสนับสนุน  โดยใชแบบสอบถาม  จํานวน  26  รายการเพื่อเก็บรวบรวมจากนักศึกษาในชั้น
ทั้งหมด  17  คน  เปนการออกแบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของการเรียนรูจากชุดการเยน  GIS  
ประสิทธิภาพของ  GIS  ในฐานะที่เปนเครื่องมือของผูบริหารและประสิทธิภาพของการใช  GIS  
ในการทํางานของนักศึกษา  ผลของการศึกษาจากการวิเคราะหแบบสอบถามพบวา  กรณีของการใช
ขอเท็จจริงและการนําเสนอปญหาเปนการฝกหัดใหผูบริหารรูงานในเฉพาะหนาในการศึกษา  ยัง
เชื่อวาวิธีการกรณีศึกษาชี้ใหเห็นประสิทธิภาพวิธีการสอนและการเตรียมพรอมใหกับผูบริหาร
ประการสุดทายนักศึกษาเห็นดวยวาวิธีการใหคําแนะนะเปนรายกรณีใชไดกับการสอนในโปรแกรม  
Map  Info  เพื่อเตรียมผูบริหารสูการใช  GIS  สูการใช  GIS  เพื่อศึกษา44 
 รอดริจเกวช  (Rodriguez,  D.  Mark)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในการบริหารโรงเรียน  กรณีการสอนในโรงเรียนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงค  การ
วิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาเปนเกณฑการวัดสําหรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารในการ
วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ  เกณฑรวมถึงการฝกอบรมขั้นพื้นฐานในโปรแกรมพิเศษ  Map Info. 2)  
เพื่อวัดประสิทธิภาพของการสอน  กรณีวิธีสอน GIS  ในระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาเปนผูที่
ลงทะเบียนในรายวิชา  “Introduction  to  Information  Management  Systems”  สอนโดย  
Professor  Jonathan  Hughes  ในวิทยาลัยการฝกหัดครู  ของมหาวิทยาลัย  Columbia  วิธีการศึกษา
ทั้งสองอยางคือ  วิธีการสอนและการใชโปรแกรม  GIS  ใชขอคําถามในแบบสอบถามจํานวน  26  ขอ  

                                                        
43 F.  caillods “Intensive  Training  Course  on  Microplanning  and  school  mapping  A  

rusha, United  Republic  of  Tanzamia,”  Unesco  (1982)  :  1 - 23. 
44 Urgeson,  S. Howard,  Applications  of  geographic  information  systems  in  school                

:  Development  and  evaluation  of  teaching  cases (Ed.d.,Columbia  University  Teachers  
College,  1994), 219. 
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จากนักเรียน  23  คนในแตละหอง  เพื่อนํามาทําการวิเคราะห  แบบสอบถามถูกออกแบบเพื่อวัด
ความเขาใจของการศึกษาของกรณีการสอนที่เปนปญหาในการปฏิบัติของผูบริหาร  ที่เผชิญใน
หนาที่การงาน,  GIS  เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน GIS  เปนเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ45 
  สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทํา  School  mapping  และ  GIS  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศพบวา   
 1.  งานวิจัยเกี่ยวกับ  School  mapping  ไดนําแนวทางและขั้นตอน  คือ  การวิเคราะหสภาพ
การจัดการศึกษา  การพยากรณและประมาณการการจัดการศึกษา  การจัดทําขอเสนอในการวางแผน
การศึกษา  ซ่ึงแตละประเทศ  นํารูปแบบไปปรับใชใหเหมาะสมบริบทของประเทศตนเอง 
 2.  การจัดทําวิจัยเร่ือง  School  mapping  ในประเทศไทย  มีจํานวนนอย  สวนใหญจะเปน
นโยบายใหจัดทํา  แตไมมีความตอเนื่อง 
 3.  การจัดทําวิจัยนําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS)  เขามาประยุกตใชในการ
จัดทําวิจัยทําใหมองเห็นสภาพทางภูมิศาสตรมีความชัดเจนถูกตอง 
 จากงานวิจัยที่ไดศึกษาผูทําการวิจัย  นํามาปรับองคความรูเร่ือง  School  mapping  ในดาน
กระบวนการใหงาย  การใช  GIS  เขามาชวยเพื่อปรับใหเหมาะสมกับสภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 จากแนวคิดทั้งหมด  ผูวิจัยไดมากําหนดขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาฝกอบรมการ
จัดทํา School  mapping  ใหเหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ดังนี้ 
 

การบูรณาการขั้นตอนการจัดทํา School  mapping 
 การบูรณาการขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping   
 จากการศึกษษเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  นโยบายของการจัดการศึกษา  การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ  ผูวิจัยไดบูรณาการขั้นตอนการจัดทํา  School  mapping  ขึ้นใหม  เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี เขต  3  เพื่อจะ
นําไปสรางหลักสูตรฝกอบรมกระบวนการจัดทํา  School  mapping  มี  3  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ 

                                                        
45 Rodriguez, D.  Mark,  Application  of  geographic  information  systems  in  school                  

:  A  teaching  case  of  school  redistricting  (Ed. D., Columbia  University teachers  college,  
1995),  115-118. 
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 1.  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาในอดีตที่ผานมา 
 2.  การพยากรณประมาณการณความตองการในการวางแผนการศึกษา 
 3.  การจัดทําขอเสนอขอมูลในการวางแผนการศึกษา 
 จากขั้นตอนการจัดทํา School mapping ทั้ง 3 ขั้นตอนไดนําแนวคิดหลักมาจากของยูเนสโก 
และนํามาปรับขั้นตอนในการคาดะเนและประมาณการความตองการในดานการจัดการศึกษาใหงาย
ในการวิเคราะหหรือการใชสถิติในการวิเคราะห  นําองคความรูไปจัดประชุมสัมนาอิงผูเชี่ยวชาญ
เพื่อปรับแกไขตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 259 

แผนภูมิที่ 2  ขั้นตอนการจดัทาํ  School  mapping  ของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
                      สุพรรณบุรี เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห
บริบทและสภาพการจัด
การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การพยากรณและ 
ประมาณการความตองการใน
การวางแผนพฒันาการศึกษา 

1.  การครอบคลุมของระบบการศึกษา 
2.  ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา 
3.  คุณภาพของการบริการการศึกษาและการใช 

ทรัพยากร 
4.  การใช GIS 
5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6.  คะแนน NT  O - NET 
7.  ผลการประเมินของ สมศ. 

1.  การคาดคะเนประชากรวยัเรียน 
2.  การคาดคะเนจํานวนนักเรียนในอนาคต 
3.  กําหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปและการกําหนด
แผนชั้นเรียนรายป 
4.  การประมาณการจํานวนครู อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ครุภณัฑ งบประมาณ 

1.  ขอเสนอแนะดานโอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
2.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา 
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํา 
ขอเสนอแนะในการวางแผน 
การศึกษา 
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 จากขั้นตอนที่  1  จะทําใหทราบวา  ความครอบคลุมทางการศึกษาเปนอยางไร  
ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาเปนอยางไร  คุณภาพของการใหบริการทางการศึกษาการใช
ทรัพยากรคุมคาหรือไม  สภาพปญหาของบริบทโรงเรียนเปนอยางไร  และควรจะพัฒนาอยางไร  
ภายในอนาคต  ในการฝกอบรมมีใบงานในการฝกปฏิบัติ  โดยการกําหนดเปนตารางตาง ๆ  ดังนี ้
 

สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษามีทั้งหมด 13 ตาราง 

ตารางที่ 1  แสดงหองเรียนและจํานวนนกัเรียนยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 2  แสดงอัตราการรับนักเรียนระดบัช้ันอนุบาลยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 3  แสดงอัตราการรับนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 4  แสดงอัตรานักเรยีนออกกลางคันยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 5  แสดงอัตราการเรียนตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวนครูตามวุฒิและอัตราสวนครูตอนักเรียน 
ตารางที่ 7  แสดงจํานวนครูขาดเกณฑหรือเกินเกณฑ 
ตารางที่ 8  แสดงเกีย่วกับอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรของโรงเรียน 
ตารางที่ 10  แสดงแผนที่ตั้งของโรงเรียน 
ตารางที่ 11  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
ตารางที่ 12  แสดงคะแนน NT และ A-NET 
ตารางที่ 13  แสดงขอมูลการประเมินของ  สมศ.  ในรอบผานมา 
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ตารางที่ 1  แสดงหองเรียนและจํานวนนักเรียนยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
(ใชป พ.ศ. 2553  เปนฐานในการคิด) 

 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 
ชื่อ/สถานศึกษา 

หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน 
หมายเหต ุ

โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

       รวมอนุบาล - ป. 6 

 

ตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวาจาํนวนนักเรยีนและจํานวนหองเรียน ยอนหลัง 4 ป  มีลักษณะเชนไร  เชน  เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
สรุป  จํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียน ยอนหลัง 4 ป................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 2  แสดงอัตราการรบันักเรียนระดับชั้นอนุบาลยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
(โดยใชปการศึกษา               เปนฐาน) 

 

    ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา  
ชื่อ/สถานศึกษา ประชากร 

4 ป 
อนุบาล รอยละ ประชากร 

4 ป 
อนุบาล รอยละ ประชากร 

4 ป 
อนุบาล รอยละ ประชากร 

4 ป 
อนุบาล รอยละ หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 
....................................... 

 
 
 
 
 

 

            

 

คําอธิบายตาราง  1.  ประชากรวยัเรียน 4 ป หมายถึงในเขตบริการของโรงเรียน 
  2.  อนุบาล 1 หมายถึง การรบัเขาเรียนในโรงเรียนชั้นอนบุาล 
  3.  อัตราสวนรอยละ หมายถึง  จํานวนทีเ่ขาโรงเรียนเราในชั้นอนุบาล / รอยละเทาไรเมื่อเทียบกับจาํนวนประชากรทั้งหมดในปการศึกษานัน้ 
  4.  การสรุปขอมูลตาราง  เพื่อแสดงใหเห็นวาโรงเรียนรับนักเรียนชั้นอนุบาลภาคบังคับของเราเปนเชนไร  เพื่อดแูนวโนมที่ผานมาเปนอยางไร  
ไปเขาที่อื่นรอยละเทาไร  ไมไดเขาเรียนรอยละเทาไร   
อธิบายผลตารางที่ 2.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 262 
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ตารางที่ 3  แสดงอัตราการรบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
(โดยใชปการศึกษา               เปนฐาน) 

 

    ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา  
ชื่อ/สถานศึกษา ประชากร 

6 ป 
เขาชั้น 
ป. 1 

รอยละ ประชากร 
6 ป 

เขาชั้น 
ป. 1 

รอยละ ประชากร 
6 ป 

เขาชั้น 
ป. 1 

รอยละ ประชากร 
6 ป 

เขาชั้น 
ป. 1 

รอยละ หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 
....................................... 

 
 
 
 
 

 

            

 

คําอธิบายตาราง  3   1.  ประชากรวัยเรียนอาย ุ 6  ป  หมายถงึ  นักเรียนในเขตบริการ 
       2.  เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  หมายถึง จํานวนนกัเรียนทีเ่ขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน 
       3.  อัตราสวนรอยละ หมายถึง  จํานวนนักเรียนเขาเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละเทาไร ของจํานวนเดก็ทัง้หมดอายุ 6 ป ในปการศึกษา 
       4.  การสรุปตาราง  เปนการตรวจสอบแนวโนมการรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่ผานมาเปนอยางไร  ไดครบ 100%  หรือไม หรือ
ไปเขาเรียนที่โรงเรียนอื่น   
อธิบายผลตารางที่ 3.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 263 
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ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียนออกกลางคัน  (ยอนหลัง  4  ปการศึกษา) 
 
ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 4 ป. 5 
โรงเรียน 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1             
2             
3             
4             
5             
             
รวม             
 
คําอธิบายตาราง การออกกลางคันเพื่อดูขอมลูยอนหลัง  4  ปการศึกษาวาจํานวนเดก็ออกกลางคันเปนอยางไร 
สรุปขอมูล ตารางที่ 4 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 5  แสดงอัตราการเรียนตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 
(โดยใชปการศึกษา ............เปนฐาน) 

 

    ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา      ปการศึกษา  
ชื่อ/สถานศึกษา นักเรียน 

ป. 6 
เรียน 
ตอ 

อัตรา นักเรียน 
ป. 6 

เรียน 
ตอ 

อัตรา นักเรียน 
ป. 6 

เรียน 
ตอ 

อัตรา นักเรียน 
ป. 6 

เรียน 
ตอ 

อัตรา หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 

 
 
 

 

            

 

อธิบาย 1.  นักเรียน ป. 6  หมายถึง  ป. 6  ในปการศกึษานัน้ทั้งหมด 
 2.  นักเรียนที่เรียนตอ  หมายถึง  นักเรียนทีเ่รียนตอชั้น ม. 1  ของปการศึกษานัน้ 
 3.  อัตราสวนการเรียนตอ  คิดเปนรอยละเทาไรของนักเรียนที่เรียนตอเทียบกับจํานวนนักเรยีนทั้งหมด   

4.  สรุปขอมูลจากตารางที่ 5  เพื่อบอกความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนมิติโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนที่เชื่อมตอกับ มัธยมศึกษา
วานักเรียนไดเรียนตอครอบหรือไมและทําใหทราบขอมลูของผูปกครองในเขตบริการของโรงเรียนวาใหความสนใจตอการศึกษาตอของบุตรหลานอยางไรบาง 

4.  การสรุปตาราง  เปนการตรวจสอบแนวโนมการรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่ผานมาเปนอยางไร  ไดครบ 100%  หรือไม หรือไปเขาเรียนที่
โรงเรียนอื่น   
อธิบายผลตารางที่ 5.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 265 
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนครตูามวุฒิและอตัราสวนครตูอนักเรียน 
(โดยใชปการศึกษา.............. เปนฐาน) 

 

    ปการศึกษา   
ชื่อ/สถานศึกษา 

จํานวนครู / 
หนวยงานราชการ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รอยละครูที่มี 
วุฒิต่ํากวาปรญิญาตรี 

หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 

 
 
 
 

      

 

อธิบาย ตารางนี้แสดงใหเห็นดานคณุภาพและปรมิาณของครูที่มีอยูในโรงเรียนในปปจจุบัน 
ดานคุณภาพ จะดูทีวุ่ฒิของครูเปนหลัก  ตามพระราชดําริบัญญัติการศึกษากําหนดวา  ครูตองมีวุฒิการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาตรี  ถาโรงเรียนมีครู

ที่วุฒิต่ํากวาปรญิญาตรีตองเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง 
ดานปริมาณ ดูอัตราสวน  จาํนวนนักเรยีนตอครูตามเกณฑของ  กศศ  ครูกี่คนตอนักเรียน 

 3.  อัตราสวนการเรียนตอ  คิดเปนรอยละเทาไรของนักเรียนที่เรียนตอเทียบกับจํานวนนักเรยีนทั้งหมด   
อธิบายผลตารางที่ 6.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหความขาดแคลนและเกินเกณฑของครู  ปการศกึษา............................ 
 

จํานวนครู ความขาด เกินเกณฑ 
ชื่อ/สถานศึกษา 

จํานวน 
หองเรียน 

จํานวน 
นักเรียน มีจริง ตามเกณฑ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 

 
 
 
 

 
 
 

 

      เกณฑ กศศ. ครู 10 คน ตอ
นักเรียน................คน 

 

อธิบาย 1.  การจัดทําขอมูลใหใชเปนการศึกษาปจจบุันเปนหลัก 
2.  ผลจากขอมูลรารางนี้จะทําใหโรงเรียนทราบวา  มีครูขาดหรือเกินเกณฑจํานวนเทาไร  ถาขาดตองเสนอแนะเพื่อขออัตราครูเพิ่มหรือถาเกินเกณฑ

ตองเตรียมวางแผนวา  แกไขปญหาหรือรูปแบบการพัฒนาเมื่อมีการเฉลี่ยครูไปโรงเรียนอื่น 
อธิบายขอมูลตารางที่ 7...................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 8  แสดงรายการเกี่ยวกับอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ปการศึกษา............................. 
 

จํานวนอาคาร  จําแนกตามประเภทและสภาพ 
ประเภท ปริญญาตรี หองน้ํา  หองสวม 

ชื่อ/สถานศึกษา 
พื้นที ่

โรงเรียน 
ตรว. ถาวร ชั่วคราว ดี พอใช ซอม ควรรื้อ 

จํานวน 
หองเรียน 

โรงฝก 
งาน 

(หนวย) 

โรงอาหาร 
มี = 1 

ไมมี = 2 

หอประชุม 
มี = 1 

ไมมี = 2 
ชาย/หญิง ชาย/หญิง 

รวม
หอง 

โรงเรียน........................... 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 

 
 
 
 

             

 

อธิบาย ตารางที่ 8 แสดงใหเห็นสภาพของโรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบเพียงพอหรือไม  อยูในสภาพใชงานเปนอยางไร  ใชงานไดดหีรือเปนอันตราย  
เพราะอาคารเรียน อาคารประกอบเปนทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา 
สรุปขอมูลตารางที่ 8......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 9  แสดงคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  ปการศึกษา....................... 
 

(โดยใชปการศึกษา               เปนฐาน) 
 

ชื่อ/สถานศึกษา 
จํานวนคอมพวิเตอร 

(เพื่อการเรยีนการสอน) 
จํานวนคอมพวิเตอร 

(เพื่อการบริหาร) 
นักเรียนคอมพิวเตอร 
(การเรียนการสอน) 

หมายเหต ุ

โรงเรียน........................... 
........................................ 
สังกัด............................... 
........................................ 

 
 
 
 

   

 

อธิบาย ตารางที่ 9  แสดงจํานวนคอมพิวเตอรเปนครุภัณฑที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนรูตาง ๆ  ดวยตนเอง  เพื่อเปนขอมูลขอ
จัดสรรงบประมาณสนับสนนุตอไป 
สรุปขอมูล ตารางที่ 9...................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 10   แผนที่ตั้งของโรงเรียน แสดงสภาพภูมศิาสตร  สภาพการคมนาคม  สภาพประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตั้งโรงเรียน   แสดงใหเห็นสภาพ  หมูบานและชุมชน  สภาพทางภูมศิาสตร  เสนทางคมนาคมจากบานมาโรงเรียน 
 การใชขอมูล  GIS  จะชวยแสดงขอมูลของสภาพตาง ๆ  ใหสมบูรณยิ่งขึ้น  เราสามารถนําขอมูลไปยังจังหวัดเพื่อใชขอมูล GIS รวมกันจะมีประโยชน
อยางมา  เปนการสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหรือจะใชเปนแผนที่ทางการศึกษาที่วาดขึ้นเองตามสภาพของโรงเรียนก็สามารถทําได
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ตารางที่  11  ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกรายสาระการเรียนรูและชัน้เรียน  (ยอนหลัง  4 ป) 
ปการศึกษา............................... 

ช้ัน ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
สาระผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

ภาษาไทย 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

สังคมศึกษา 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

ภาษา 
ตางประเทศ 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

วิทยาศาสตร 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

คณิตศาสตร 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

สุขศึกษา 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

ศิลปะ 

0.00-0.09             
3.00-4.00             
2.00-2.99             
1.00-1.99             

การงาน 
อาชีพ 

0.00-0.09             

สรุปขอมูล ตารางที่ 11 
...............................................................................................................................................

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 272 

ตารางที่  12   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET)  ชั้น ป. 6 ยอนหลัง  4 ปการศึกษา 
โรงเรียน............................................. (ใชปการศึกษา...............................เปนฐานในการศึกษา) 

 

ปการศึกษา.......................... ปการศึกษา.......................... ปการศึกษา.......................... ปการศึกษา.......................... 
ไทย คณิต วิทย ไทย คณิต วิทย ไทย คณิต วิทย ไทย คณิต วิทย จํานวน 

นักเรียน 
เขาสอบ 

X  S.D X  S.D X  S.D 

จํานวน 
นักเรียน 
เขาสอบ 

X  S.D X  S.D X  S.D 

จํานวน 
นักเรียน 
เขาสอบ 

X  S.D X  S.D X  S.D 

จํานวน 
นักเรียน 
เขาสอบ 

X  S.D X  S.D X  S.D 

 
 
 
 
 
 

                           

 

คําอธิบายตาราง  12  1.  นักเรียนเขาสอบ หมายถึง  นักเรียนเขาสอบชั้น ป. 6  ในปการศึกษา 
       2.  X   =  คาเฉลี่ยของคะแนนสวนของนักเรยีนทุกคนในวชิานั้น 

3.  S.D. =  คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในวิชานั้น 
        4.  การอธิบายขอมูลตารางที่............. ทําใหเราเห็นคณุภาพของการจัดการศึกษายอนหลัง 4 ปการศึกษา วามีสภาพเปนอยางไร 
                                                              
อธิบายผลตารางที่ 12......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 272 
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ตารางที่  13  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของ  สมศ  ใหการประเมินและขอเสนอการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของ  สมศ  มาเปนขอมูล  ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ว/ด/ป ขอมูลในการประเมิน ผลการประเมิน 
ขอเสนอแนะการพัฒนา

การศึกษา 
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 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํา  School  mapping  การคาดการณและพยากรณความตองการในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาในอนาคต 
 การคาดการณและพยายกรณความตองการในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาใน
อนาคตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  ในอนาคตลวงหนา  
จํานวน  5  ป  โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  การคาดคะเนประชากรวยัเรียน  (Projecting  the  School-age  population) 
 2.  การคะเนจาํนวนนักเรยีนรายช้ัน 
 3.  การคาดคะเนความตองการเกี่ยวกับทรพัยากรที่สนับสนุน  เชน  ครู  งบประมาณ  
อาคารสถานที่ 
 เมื่อคาดคะเนแนวโนมจํานวนนักเรยีนในอนาคตแลว  เรานําขอมูลไปกําหนดแผนชั้นเรียน 
เต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายป  ซ่ึงจะเปนองคประกอบหลักที่จะคาดการในเรื่องงบประมาณ
จํานวนครู  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และครุภัณฑ  สรุปการพยากรณและการประมาณการใน
การวางแผนทีจ่ะพัฒนาการศึกษาในอนาคต  ดังใบงานตารางการฝกอบรมดังนี ้
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ตารางที่  1  การคาดคะเนประชากรอายุ  1 - 7 ป  ปการศกึษา  2554 
(คะเนประชากรลวงหนา  5  ป) 

 
ปการศึกษา อายุยาง 1 ป อายุยาง 2 ป อายุยาง 3 ป อายุยาง 4 ป อายุยาง 5 ป อายุยาง 6 ป อายุยาง 7 ป หมายเหต ุ

2544         
2545         
2546         
2547         
2548         

 
คําอธิบาย 1.  อายุยาง   หมายถึง  เด็กจะครบอายุในปนั้น 
  2.  เด็กใหโรงเรียนกรอกขอมูล  เด็กในเขตบริการ 
  3.  การอธิบายสรุปขอมูล  เพื่อดูแนวโนมเดก็อายุชวง  1 - 7 ป  เพื่อดูอัตราการเขาเรียนในชั้นอนุบาลและ ป. 1   
สรุปขอมูล ตารางที่ 1  

........................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 2  คาดคะเนอัตราการเขาเรียนชั้นอนุบาล  1   จํานวน  5  ปการศึกษาลวงหนา  (ใชปการศึกษา.................เปนฐาน) 
 

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา จํานวน
ประชาการ 

(5) 
เขาเรียน 

จํานวน
ประชาการ 

(5) 
เขาเรียน 

จํานวน
ประชาการ 

(5) 
เขาเรียน 

จํานวน
ประชาการ 

(5) 
เขาเรียน 

จํานวน
ประชาการ 

(5) 
เขาเรียน 

หมายเหตุ 

โรงเรียน...................................... 
.................................................... 
สังกัด.......................................... 
.................................................... 

           

 
อธิบายตาราง 1.  ประชากรวยั  5  ป  คือ จํานวนนักเรยีนในเขตบริการของโรงเรียนทั้งหมด 
  2.  การเขาเรียน  หมายถึง  การคาดการนักเรียน  จะเขาเรยีนอนุบาล 1  ของโรงเรียน 
  3.  ปที่ใชเปนฐาน คือ  ปการศึกษา ปจจุบนั  ใหคาดคะเนจํานวน  5  ปการศึกษา 
  4.  การสรุปขอมูลตาราง  จะทําใหเราเหน็ภาพของนักเรียนที่จะเขาโรงเรียนของเราไดถูกตอง เพื่อเตรียมการวางแผน 
สรุปขอมูล ตารางที่ 2 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวอยาง  ตารางที่  3   อัตราการเลื่อนขั้น อนุบาล 1 - อนุบาล 2 
(โดยการคาดคะเนลวงหนา 5 ป  โดยใชปการศึกษา.................... เปนฐาน) 

โรงเรียน......................................... 
ตัวอยาง 
ปการศึกษา จํานวน อนุบาล 1 จํานวน อนุบาล 2 หมายเหต ุ

     
2550 9    

  0.88   
2551 10  8  

  0.8   
2552 11  8  

  0.9   
2553 12  10  

  1  
2554 10  12 

ป 2553 ใชเปนฐาน 
ในการศึกษา 

  0.58   

2555 13  7  

  0.76   
2556 10  10  

  0.8   

2557 8  8  
  0.87   

2558 9  7  
  0.66   

2559 10  6  
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ตัวอยาง  ตารางที่  3   การคาดการอัตราการเลื่อนขั้น อนุบาล 1 - 2 
โรงเรียน......................................... 

ปการศึกษา จํานวน อนุบาล 1 จํานวน อนุบาล 2 หมายเหต ุ
     

2550     
     

2551     
     

2552     
     

2553     
     

2554     
     

2555     

     
2556     

     

2557     
     

2558     
     

2559     
 
คําอธิบาย 1.  ปที่คิดเปนฐานคือป  2554 
  2.  ใหยอนหลังขอมูล 4 ป และคาดการลวงหนา 5 ป 
  3.  วิธีการคิดตวัอยาง  เอาจํานวนเด็กชัน้อนุบาล 2 ป  2551  เปนตัวตั้งและหารดวย
จํานวนเดก็ ปการศึกษา 2553  จะไดจํานวนใสไปในชองส่ีเหลี่ยมเล็ก 
 

   ส
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ตารางที่  4  คาดคะเนอัตราการเขาเรียนของนักเรียน ชั้น ป. 1 ลวงหนา 5 ปการศึกษา 
(โดยใชปการศึกษา ........................................... เปนฐาน) 
โรงเรียน................................................................... 

ปการศึกษา................ ปการศึกษา................ ปการศึกษา................ ปการศึกษา................ ปการศึกษา................ 
ประชากร อัตราเขาเรียน ประชากร อัตราเขาเรียน ประชากร อัตราเขาเรียน ประชากร อัตราเขาเรียน ประชากร อัตราเขาเรียน 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 

          

คําอธิบายตารางที่ 4 1.  ประชากรหมายถึง  ประชากรวัย 7 ปของเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียน 
   2.  การเขาเรียนหมายถึง  การคาดการแนวโนมวานกัเรียนจะเขาเรียนในโรงเรียนโดยดูจากปจจยัตาง ๆ  และคัดประชากรอายุ 7 ป 
ของเขตบริการสิ้นปเปนหลัก  
   3.  การอธิบายตาราง  เพื่อคาดการวา  อีก  5  ปขางหนานกัเรียน  จะเขาเรียนชั้น ป. 1  เปนจํานวนเทาไร  เพิ่มหรือลด ถาลด ตอง
วางแผนแกปญหาวาจะทําอยางไรหรือถาเพิ่มจะเตรยีมการอยางไร 
สรุปขอมูลตารางที่ 4  ....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 279 
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 ตารางที่  5   การคาดคะเนอตัราการเลื่อนขั้น  ป. 1 - ป. 6  คาดการ 5 ปการศึกษาลวงหนา  
โดยใชปการศกึษา  2554  เปนฐานการศึกษา 

โรงเรียน......................................... 
ปการศึกษา ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

            
2550            

            
2551            

            
2552            

            
2553            

            
2554            

            

2555            

            
2556            

            

2557            
            

2558            
            

2559            
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คําอธิบายตารางที่ 5 
 1.  ใหคิดการเลื่อนขั้นเหมือนกับตัวอยางตารางที่ 5 (การเลื่อนขั้นของอนุบาล)  ใชป
การศึกษา  2554  เปนฐานในการศึกษา 
 2.  การกรอกขอมูลใหกรอกจํานวนนักเรียนชั้น ป. 2 - ป. 6 ในชวงปการศึกษา 2550 - 2554 
เปนการดูอัตราการเลื่อนขั้นของนักเรียนยอนหลังปที่คัดเปนฐาน 
 3.  กําหนดอัตราการเลื่อนขั้นปที่คาดการ 2555 - 2559  มีจํานวนเทากบั 1 
 4.  ใหดแูนวโนมการเลื่อนขัน้โดยการดูในแนวดิ่ง  เพื่อตองการทราบวา  มีอัตราการเลื่อน
ขั้นเปนอยางไร  โดยตองดูปจจัยการออกกลางคันของนักเรียน  การเคลือ่นยายของนักเรียนเปน
องคประกอบ แลวกําหนดเปาหมายการเลื่อนขั้นของนักเรยีนตามเปาหมาย 
 5.  ผลของขอมูลจะไปกําหนด  แผนชัน้เรยีนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายป 
 
สรุปผลตารางที่ 5 ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่ 6  การคาดการการจดัแผนขั้นเรยีนเต็มรูปลวงหนา  5  ปการศึกษาของโรงเรียน
.......................................... 

โดยใชปการศึกษา...............................เปนฐานในการศึกษา 
 

พ้ืนที่โรงเรียน แผนชั้น
เรียนเต็ม 

จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน / คน 
ปการศึกษา 

ไร งาน ตรว. รูป / หอง อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
2554                     
2555                     
2556                     
2557                     
2558                     

อธิบายตารางที่ 6 
 1.  พื้นที่  หมายถึง  พื้นที่ของโรงเรียน 
 2.  จํานวนหองเรียน หมายถึง  จํานวนหองเรียนในแตละปการศึกษาที่คาดจากจํานวน
นักเรียน 
 3.  จํานวนนักเรียน  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในแตละชัน้ แตละปการศึกษา  ที่เกิดจากการ
คาดคะเน 
สรุปผลขอมูล ตารางที่ 7 
 1.  วิเคราะหแผนเต็มรูป  จํานวนหองเรียนของปการศึกษาสุดทาย  จํานวนทั้งหมด..............
หอง  ปการศึกษาทั้งหมด................คน 
 2.  จํานวนนักเรียน  จะดวูา  นักเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้น หรือคงสภาพอเปนอยางไร  
เตรียมการวางแผนอยางไร 
  2.1  จํานวนนกัเรียน ลดลง..........................คน  คิดเปนรอยละ.......................... 
  2.2  จํานวนนกัเรียน เพิ่มขึ้น.......................คน  คิดเปนรอยละ.......................... 
  2.3  จํานวนนกัเรียนคงตวั 
  2.4  แนวทางแกไข  (ใหดูขอมูลจากจํานวนนักเรียนเปนอยางไร  วางแผนแกไข  
ตามสภาพ  2.1-2.3) 
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ตารางที่ 7   แผนขัน้เรียนรายป  ปการศึกษา..................................... 
(คาดการลวงหนา  5  ปการศึกษา) 

 
จํานวนหองเรียน  (หองเรียน) จํานวนนักเรียน (คน) 

สถานศึกษา 
อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

                 

โรงเรียน................... 
.................................
.................................
สังกัด........................ 
.................................
................................. 

                

 

แผนชั้นเรียนรายป   ปการศกึษา........................... 
จํานวนหองเรียน  (หองเรียน) จํานวนนักเรียน (คน) 

สถานศึกษา 
อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

                 

โรงเรียน................... 
.................................
.................................
สังกัด........................ 
.................................
................................. 

                

 

แผนชั้นเรียนรายป  การศึกษา................................... 
จํานวนหองเรียน  (หองเรียน) จํานวนนักเรียน (คน) 

สถานศึกษา 
อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 อ. 1 อ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

                 

โรงเรียน................... 
.................................
.................................
สังกัด........................ 
.................................
................................. 
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ตารางที่ 8 การคาดคะเนจํานวนครูลวงหนา 5 ป การศึกษา 
 

จํานวนครูท่ีควรมีและขาดเกิน 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

โรงเรียน 
จํานวน 
ครู 
มีจริง 

ควรมี +/- ควรมี +/- ควรมี +/- ควรมี +/- ควรมี +/- 
            

โรงเรียน................... 
.................................
.................................
สังกัด........................ 
.................................
................................. 
 

           

 
อธิบายตารางที่  8 
 1.  จํานวนครูที่มีจริง หมายถึง  ปที่ปจจุบันคิดเปนฐาน 
 2.  จํานวนครูที่ควรมี หมายถึง  จํานวนครทูี่คิดตามฐานเกณฑของ กคศ. โดยการจํานวนครู  
1 คน ตอเด็ก 20 คน 
 3.  จํานวนครูควรมี หมายถงึ นําจํานวนคาดเด็กแตละ เทยีมเกณฑและลบดวยจํานวนจริง
ของปที่คิดเปนฐาน 
 4.  ถา + หมายถึง ครูเกิน ถา - หมายถึงครูขาดเกณฑ 
 5.  ขอมูลความตองการครูจะมีประโยชนมากในการวางแผนการจัดสรรอัตราหรือการเกลี่ย
ครู เมื่อมีครูเกิน  ผูบริหารตองวางแผนเพือ่พัฒนาบุคลากรที่เหลืออยู 
 
สรุปขอมูล ตารางที่ 8 .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่ 9  ประมาณการความตองการอาคารเรียน อาคารประกอบ  ลวงหนา 5 ปการศึกษา 
โดยใชปการศกึษา................ เปนฐาน 

โรงเรียน.......................................... สพป. ..................... 
 

มีจริง ควรมี 

หองเรียน 
โรงอาหาร 
หองประชุม 

โรงฝกงาน 
หองน้ํา 
หองสวม 

ปการ 
ศึกษา 

หอง 
เรียน 

หองอาหาร 
หอง

ประชุม 

นอง
ฝกงาน 

จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 

หมายเหตุ 

             

2554             
2555             
2556             
2557             
2558             

 
อธิบายตารางที่  9 
 1.  การประมาณการความตองการอาคารเรียน ใชเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสรางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  จํานวนเทาใดขึ้นอยูกบันักเรียนตามแผนชั้นเรียนเต็มรูป
หรือแผนชั้นเรยีนรายป 

3.  ขอมูลมีจริง คือ จํานวนจริงตามที่คิดเปนฐาน  ควรมีเปนการประมาณการนํามาลบกับ
จํานวนจริง ถาได + แปลวา  เกินเกณฑ  ถา -  แปลวา  ขาดเกณฑ 
 
สรุปขอมูล ตารางที่ 9 .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 286 

ตารางที่ 10  การคาดการณ  คอมพิวเตอรชวยสอน  ลวงหนา 5 ปการศกึษา   
                   โดยคิดเปนป....................เปนฐาน 
 

จํานวนครูท่ีควรมี 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

ปการศึกษา
.................. 

โรงเรียน มีจริง 

จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- จํานวน +/- 

หมายเหตุ 

             

โรงเรียน................... 
.................................
.................................
สังกัด........................ 
.................................
................................. 
 

            

 
อธิบายตารางที่  10 
 1.  เกณฑที่กําหนดคอมพวิเตอรเพื่อการสอนใชเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนกัเรียน  20  คน : 1 เครื่อง 
 2.  จํานวนมีจริง  ใหคิดจํานวนคอมพวิเตอรปใชเปนฐานการคิดเทียบกบัจํานวนนักเรียน 
แตละปการศึกษา  ถาขอมูล + = เกิน   ถา  -  =  ขาดเกณฑ 
 3.  การอธิบายผลจากตารางที่ 10  จะทําใหเราทราบวาแนวโนมโรงเรียนเราขาดหรือเกิน
จากจํานวนนักเรียนจริง 
 4.  ตารางปใหประโยชนในการเปรียบเทยีบความขาดของแตละโรงเรียน  จะเปนขอมลูที่
ทําใหทุกคนเปนและมีสวนรวมการเปรียบเทียบโรงเรียนในเขตพืน้ที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 
 
สรุปผลตารางที่  10  ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  11  ประมาณการงบประมาณ  เงนิอุดหนนุและประมาณการปจจัยพืน้ฐานลวงหนา  5  ป 
        เงินอุดหนนุ 
โรงเรียน ป............... ป............... ป............... ป............... ป............... 
โรงเรียน............................. 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
........................................... 

     

 สรุป  งบประมาณเงินอดุหนุน............................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 ประมาณการเงินคาปจจยัพืน้ฐานลวงหนา  5  ป 
โรงเรียน ป............... ป............... ป............... ป............... ป............... 
โรงเรียน............................. 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
........................................... 

     

 สรุป  เงินปจจยัพื้นฐาน.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 ในขั้นตอนการคาดคะเนและพยากรณความตองการในการจัดการศึกษาผูวิจัยปรับวิธีการ
วิเคราะหและตารางใหงายตอการนําไปปฏิบัติ 
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ขั้นตอนที่ 3  การจัดทํา school mapping 
การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาในประเดน็ตาง ๆ ดังนี ้
1.  การนําเสนอในเรื่องโอกาสและความเสมอภาคและประสิทธิภาพทางการศึกษาในดาน

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  เราจะดูวาพื้นที่ไหนบางที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา 
ตองมีแนวทางแกไขพื้นที่ไหนบาง  การคมนาคมไมสะดวก  เปนอุปสรรคในการเดินทางของ
นักเรียนจําเปนตองหามาตรการในการเเกไข  เชน  การจัดรถรับสงนักเรียน  การจัดที่พักนอนใหกับ
นักเรียนหรือในบางทองที่อาจจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหมเพื่อบริการ 

ในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรโรงเรียนจะเสนอวาตองการงบประมาณในการ
สนับสนุนจํานวนเทาใดหรือตองการทรัพยากรหรือปจจัยในการพัฒนาการศึกษาในดานใดบาง ซ่ึง
ขอเสนอเหลานี้จะนําไปจัดทําแผนในการพัฒนาตอไป  ในดานประสิทธิภาพทางการศึกษาใหดใูน 2
ดาน  คือ  ปองกันการออกกลางคันของนักเรียน  เเละตองหาแนวทางใหนักเรียนเรียนจบหลักสูตร
ตามเวลาที่กําหนด 

2.  การจัดทําขอเสนอแนะในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมมีรูปแบบที่ตายตัว  แตละ
โรงเรียนมองภาพของตนเองวามีสภาพปญหาอะไร  ตองการจะพัฒนาในดานใดบาง  แลวแตสภาพ
บริบททางการศึกษาดังตัวอยาง  ดังนี้ 

     2.1  ถาขอมูลปรากฏวา  โรงเรียนควรยบุเลิก  เพราะมนีักเขียนนอย   ทางโรงเรียนจะมี
มาตรการอยางไร  จะยบุเลิกหรือจะดําเนินการตอ   ถาจะดําเนินการตอจะมีแนวทางในการพัฒนา
อยางไร  จะเปนภาพใหผูบริบทวางแผนไดถูกตอง 

     2.2  ถาขอมูลเปนโรงเรียนขนาดเล็กมจีาํนวนมากเขตพื้นที่ตองหารูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ เชน   

การจัดชั้นเรยีนแบบรวมชัน้ 
การจัดเครือขายโรงเรียน 
การจับเปน Cluater  หมนุเวยีนทรัพยากร  ครู  นักเรียน  หรือกลุมพัฒนาวิชาการ

หรือศูนยการเรียนหองคอมพิวเตอรการใชหองทดลองวิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  เพื่อใชทรัพยากร
รวมกัน 

     2.3  การจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพตาง ๆ  เชน โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนในฝน
เพื่อใหโอกาสและพัฒนาการศึกษาใหครอบคลุมทุกภาคสวนของพื้นที่ในเขตพื้นที่   ขอมูลของ 
School  mapping  ในสภาพของเขตสามารถบอกไดวา  จะกําหนดโรงเรียนที่คุณภาพในเขตไหน
หรือโซนไหน 
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3.  การจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โดยการนําขอมูลจาก
ขอเสนอแนะดานโอกาสความเสมอภาคและประสิทธภาพทางการศึกษา  ขอมูลในดานใด  ความ
ตองการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษามาจัดทาํแผนยุทธศาสตรทางการพัฒนาทางการศึกษา 

     3.1  การวิเคราะหบริบททางการศึกษา 
     3.2  กําหนดวิสัยทัศน 
     3.3  กําหนดพันธกิจ 
     3.4  กําหนดเปาประสงค 
     3.5  กําหนดยุทธศาสตรหลักในการพฒันา 
     3.6  กําหนดยุทธศาสตรยอยในการพัฒนา 
     3.7  กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จดานผลผลิตและดานผลลัพธ   

 
สรุป 
 องคความรูการจัดทํา School  mapping  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ  แลว
นํามาเปนกรอบในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกีย่วกับการจัดทํา School 
mapping  แลวนํามาหลอมรวมบูรณาการขัน้ตอนในการจัดทํา School  mapping  ประกอบดวย 1) 
การวิเคราะหสภาพการจดัการศึกษา  2)  การคาดคะเนและพยากรณความตองการในการจัด
การศึกษา  3)  การจัดทําขอเสนอการศึกษา  เพื่อผูวิจยันําองคความรู School  mapping  ไปทําการ
ประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญตอไป 
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11. นางสุดาพร  ปานกลิ่น 
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ที่  ศธ  0520.203.2 / 0767 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 

               15  ธันวาคม  2553 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) 
 

เรียน ดร. รังสรรค  มณีเล็ก 
 

ดวย  นางสุรางค  ธูปบูชากร  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎี
นิพนธเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping”  ในการนี้ภาควิชาฯ  ใครขอ
เรียนเชิญทานผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  ยืนยันองคความรู 
School  mapping  ในวันที่  21  ธันวาคม  2553  เวลา  13.00 - 16.00 น.  ณ  หองเพทาย  โรงแรม
รอยัลรัตนโกสินทรสนามหลวง  กรุงเทพฯ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเขารวมประชุมตามวนัและเวลาดังกลาว 
จักเปนพระคณุยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
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แบบยืนยนัองคความรู  School  mapping   
การประชุมสมัมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) 

 
1.  องคความรู การจัดทํา School mapping ที่ผูวิจัยบูรณาการขึ้นมาใหม ทานเห็นวา มคีวาม

เหมาะสมมากนอยเพยีงใด เพราะเหตใุด 
 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพิม่เติม 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  จากขั้นตอนการจัดทํา School mapping เมื่อทานพิจารณาในแตละขัน้ตอน ทานมี
ความเหน็วาแตละขั้นตอนมคีุณสมบัติตามประเด็นที่ถามในตารางนี้เพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย   
ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความถูกตอง การนําไปใชประโยชน 

รายการขั้นตอน 
การจัดทํา School 

mapping เหมาะสม ไม 
เหมาะสม 

ถูกตอง ไม 
ถูกตอง 

มี 
ประโยชน 

ไมมี 
ประโยชน 

ขอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่ 1 การ
วิเคราะหบริบท
และสภาพการจัด
การศึกษา 

       

ขั้นตอนที่ 2 การ
พยากรณและการ
ประมาณการความ
ตองการในการ 
วางแผนการศึกษา 

       

ขั้นตอนที่ 3 การ
จัดทํา
ขอเสนอแนะใน
การวางแผน
การศึกษา 

       

3.1 ดานโอกาส
และประสิทธิภาพ
การจัดการศกึษา 
3.2 จัดการศึกษา 

       

3.3 การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษา 
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3.  การวิเคราะหการนําองคความรู School  mapping  ไปสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย รายการ 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

การนําองคความรู School  mapping ไปสราง
หลักสูตรฝกอบรมแกผูบริหารสถานศึกษา 

    

 
4.  จากขั้นตอนการจัดทํา School mapping ทานเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 

ในการสรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School mapping ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3  
เห็นดวย เพราะ……………………..………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ไมเห็นดวย เพราะ…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะในการสรางหลักสูตรฝกอบรม……………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขอเสนอแนะอื่น………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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รูปภาพ  การประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) 
21  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ณ  โรงแรมรัตนโกสินทรสนามหลวง 
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ภาคผนวก  ง 
หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping 

แบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตร  School  mapping 
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หลักสูตรฝกอบรมเทคนิคการวางแผน 
School  mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุรางค  ธูปบูชากร 
ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คํานํา 
 
 หลักสูตรฝกอบรมเทคนิคการวางแผน  School  mapping  มาจากขั้นตอนการวจิัยเร่ือง  การ
พัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดทํา  School  mapping  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรู School  
mapping  และสรางหลักสูตรฝกอบรมการใชเทคนิคการวางแผน School  mapping แลวนําหลักสูตร
ไปหาคุณภาพวา มีคุณภาพอยางไร 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  หลักสูตรอบรมการจัดทํา  School  mapping  จะเปนประโยชน
อยางมากตอการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมการสราง
หลักสูตรผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  วิทยากร  และผูเขารับการอบรมทุกทาน 
 
         สุรางค  ธูปบูชากร 
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หลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping 
 

ในการจดัทําหลักสูตรฝกอบรมเทคนิคการวางแผน School  mapping มีขั้นตอนในการสราง
หลักสูตร 
 1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับ School  mapping 
 2.  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเกีย่วกับเทคนิคการวางแผน  
school  mapping  แลวนํามาสังเคราะหรวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 3.  การสรางองคความรู School  mapping 
 4.  การยืนยันองคความรู School  mapping โดยการประชมุสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญจํานวน 12  
ทาน 
 5.  การสรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping   
 6.  การตรวจคณุภาพของหลักสูตรและแบบประเมินประสทิธิผลฝกอบรมโดยการหาความ
เที่ยงตรง หาความเชื่อมั่น  และอํานาจจําแนกแบบประเมินประสิทธิผล 
 7.  ทดลองฝกอบรมหลักสูตรการจัดทํา school  mapping แลวนําผลการทดลองมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหมีความสมบูรณ 
 8.  หลักสูตรหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
 
 องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School  mapping  หลักการและหลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม 
 การจัดทํา School  mapping  เปนการวางแผนในระดับทองถ่ินที่กําหนด  ความตองการใน
การจัดการศกึษาในอนาคต  โดยกําหนดมาตรการในการพัฒนาการศึกษาดานโอกาสความเสมอภาค  
ประสิทธิภาพ  คุณภาพ  และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  สํานักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  มีสภาพทีต่ั้งของโรงเรียนมีความแตกตางกันทางภูมศิาสตรมี
โรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก  ประสบปญหาดานคณุภาพการศึกษา  ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  เพราะบางโรงเรียนตั้งอยูหางไกลอยูบนเชิง
เขา  เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จําเปนตองบรหิารงานแบบมุงสัมฤทธิ์และ
กระจายอํานาจไปสูโรงเรียน  เทคนิคการวางแผน School  mapping  สามารถแกปญหาดังกลาวได  
เพราะสถานศกึษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
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จุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
 1.  เพื่อผูเขารับการฝกอบรม   ตระหนกัถึงความสําคัญของการวางแผนการศึกษา  เพื่อเปน
แนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนาใหเหมาะสมบริบทของสถานศึกษา 
 2.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  มีความรูและประสบการเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา  
School  mapping   
 3.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทํา School  mapping ของสถานศึกษาได 
 4.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาได 
 
กรอบแนวคิดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 
 ในการจดัทําหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยใชกรอบแนวคดิในการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมดังนี้
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แนวคิดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเทคนิคการวางแผน  school  mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา school  mapping 
- Educational planning ของ K.R.Me Kinnone 
- แนวคดิ De centralized Educational planning  

ของ UNESCO 
- School  mapping and GIS ของ Steven J. Hite 
- School  mapping India ของ UNESCO 
- School  mapping ของ บุญลือ  ทองอยู 
- School  mapping ของ สพฐ. 
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับ School  

mapping 
- การประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาหลกัสูตร
ฝกอบรม                 

School  mapping 

แนวคดิเกีย่วกบัการฝกอบรม 
- การเรียนรูของ Bloom (Bloom’s Taxono my 

of Leanning 
- แนวคดิ HRD ของ Randy L. DESimone 
- ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ แอนดราโกจี 

(Aadragogy) ของ มัคคัลโนลส 
- Five-step training and development process 

ของ Desslen 
- หลักการฝกอบรม ของ Wiliam R. Tracy 
- การฝกอบรมของกริซ อัมโภชน 
- การประเมินฝกอบรมของ Kirkpatrick 
- การวัดทัศนคติของลิเคิรท 

แนวคดิการพฒันาหลักสูตร 
- แนวคดิการพฒันาหลักสูตร Taba 
- แนวคดิการพฒันาหลักสูตร Tyler 
- แนวคดิการพฒันาหลักสูตร ของ 

ดร. วิชัย  วงษใหญ 
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โครงสราง  เนือ้หาของหลักสูตร 
 แบงเปน  4  หนวยการฝกอบรมประกอบดวย 
 หนวยท่ี  1  ความหมายและกระบวนการ  School  mapping 
 หนวยท่ี  2  การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หนวยท่ี  3  การคาดคะเนและพยากรณความตองการในการวางแผนการศึกษา 
 หนวยท่ี  4  การจัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนการศึกษา 
 
กิจกรรมฝกอบรม 
 ใชกิจกรรมฝกอบรมที่หลากหลาย  เนนผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง (Droup - 
Centered  techiques)  โดยมีกิจกรรมการสมัมนากลุมยอย  (Droup Semiran)  การระดมสมอง  
(Brain  Storning)  เกมสบริหารกรณีศกึษา (Case  study)  การอภิปรายกลุมยอย   
 
สื่อประกอบการฝกอบรม 
 เกมส  เพลง  กรณีศึกษา  คอมพิวเตอรชวยงาน  ใบงาน 
 
วัดและประเมินผลการฝกอบรม 
 1.  สังเกตการณเขารวมกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรม 
 2.  ประเมินความรูและกระบวนการจัดการทํา School  mapping  โดยทดสอบ 
 3.  ตรวจการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
 
ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ใชระยะเวลาในการฝกอบรม  2  วันหรือสามารถปรับไดตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมหลักสูตร School  mapping  แบงเปนหนวยในการฝกอบรม ดังนี ้
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