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This research design was  Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR. The research objectives 

were  to determine 1) secondary education and practical guidelines towards secondary education based on people’s 

requirement: a case study of Bangsaphannoi Wittayakom School, 2) to propose secondary education and practical 

guidelines towards secondary education based on people’s requirement: a case study of  Bangsaphannoi Wittayakom 

School. The research was comprised of 2 procedures as follows: firstly, to analyze   secondary education and 

practical guidelines towards secondary education based on people’s requirement: a case study of Bangsaphannoi 

Wittayakom School, secondly to propose secondary education and practical guidelines towards secondary education 

based on people’s requirement: a case study of Bangsaphannoi Wittayakom School. The instruments used for data 

collection were a semi-structured interview form and an opinionnaire. The experts were 19 people who were 

employed as industrial careers, agricultural careers, private service careers, and public service careers. The statistics 

used for data analysis were median, mode, interquartile range, and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

1. The secondary education and practical guidelines towards secondary education based on people’s 

requirement: a case study of Bangsaphannoi Wittayakom School consisted of 12 components with  140 practical 

guidelines namely; 1) quality of secondary education with 6 practical guidelines, 2) quality of student with 26 practical 

guidelines, 3) learning process with 17 practical guidelines , 4) measurement and evaluation with 7 practical 

guidelines, 5) teacher’s skills and competency with 15 practical guidelines, 6) quality of life with 7 practical 

guidelines, 7) school administrator with 10 practical guidelines, 8) educational administration with 19 practical 

guidelines, 9) environment and learning sources with 11 practical guidelines, 10) parents with 6 practical guidelines, 

11) school plant with 8 practical guidelines, and 12) people’s participation with 8 practical guidelines. 

2. The result of proposed secondary education and practical guidelines towards secondary education 

based on people’s requirement: a case study of Bangsapannoi Wittayakom School was found in accordance with the 

standard of propriety with context, feasibility for implementation, accuracy on theoretical concept, and utility in 

development of school. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553  หมวด 2 สิทธิและหน้าทีทางการศึกษา มาตรา 10  การจดัการศึกษา ตอ้งจดั

ใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐตอ้งจดั

ใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย1 เพือให้สอดรับกบัการพฒันาทกัษะการเตรียมพร้อมกบั

สถานการณ์และบริบทการเปลียนแปลงของโลก แนวคิดทีได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน              

ทวัโลก คือ ทกัษะแห่งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) กรอบแนวคิดนีประกอบดว้ยส่วนทีเป็น

ความรู้และทกัษะ ส่วนทีเป็นความรู้มาจากการผสมผสานเนือหาสาระการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนกบัแนวคิดสาํคญัในศตวรรษที 21 ซึงประกอบดว้ยจิตสาํนึกและความตระหนักต่อโลก 

(Global Awareness) ความรู้พืนฐานทางการเงิน เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิงแวดลอ้ม ส่วนทกัษะ            

ทีสําคัญ ไดแ้ก่ 1) ทักษะการเรียนรู้ และนวตักรรม  2) ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ และเทคโนโลย ี             

3) ทกัษะชีวิตและการทาํงาน รวมถึงทกัษะใหม่ๆ ทีแตกต่างจากกรอบแนวคิดทีมีอยูเ่ดิม เช่น ความคิด

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั ความเป็นผูน้าํ และทกัษะ

การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม ซึงทกัษะเหล่านีจะก่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัว    

ต่อการเปลียนแปลง อีกทังยงัส่งเสริมนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และ          

การแกไ้ขปัญหาจนนาํไปสู่การเพิมระดบัผลผลิตและศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในอนาคต2 ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559) ซึงเป็นแผนระยะยาวภายใต้

บทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เน้นการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดาํริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ยึดทางสายกลางบนพืนฐานของความ

สมดุลพอดี รู้จกัประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลกเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

                                                             
1
 พระราชบัญญตั ิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพมิเตมิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553, เขา้ถึงเมือ 19  กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.mwit.ac. Th / 

~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf . 
2สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, “การพฒันาคนไทย

เพืออนาคตประเทศไทย”  (เอกสารประกอบการประชุมประจาํปี 2557 ของ สศช, 2557), 4.  



2 

เพือมุ่งให้เกิดการพฒันาทียงัยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง            

การพฒันา มีวตัถุประสงคแ์ละ แนวนโยบายดงันี 1) พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพือเป็นฐาน

หลกัของการพฒันามีแนวนโยบาย (1) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและ

ประเภทการศึกษา (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม            

มีจิตสาํนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

และยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และรังเกียจ

การทุจริต ต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง (3) เพิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตงัแต่              

แรกเกิด จนตลอดชีวิตไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส            

ผูพิ้การหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ในทอ้งถินห่างไกลทุรกนัดาร (4) ผลิต และพฒันากาํลงัคนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั และร่วมมือกบันานา

ประเทศ (5)พฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทังระบบประกนัคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (6) ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตทีดี   2) สร้างสงัคมไทยให้เป็น

สงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย (1) ส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และ

เรียนรู้ของสถาบนัศาสนาและสถาบนัทางสังคม ทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั (2) ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 

ศิลปะ วฒันธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอยา่งมีคุณภาพและตลอดชีวิต (3) ส่งเสริมการวิจยัและ

พฒันาเพือสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้

และสร้างกลไกการนาํ ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์ 3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพือเป็นฐาน

ในการพฒันาคน และสร้างสงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย (1) พฒันาและ

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พือการพฒันาคุณภาพ เพิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (2) เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอาํนาจการบริหาร และ              

จดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (3) ส่งเสริม                

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร    

จดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุน 

เพือการศึกษา ตลอดจนบริหารจดัการ และใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริมความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน และเพิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิว ัฒน์ 
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ขณะเดียวกนัสามารถอยูร่่วมกนักบัพลโลกอยา่งสนัติสุข มีการพึงพาอาศยัและเกือกลูกนั3 จากขอ้มูล

ในรายงานของ UNITED NATIONS DEVELOPMENT GROUP (2013) เรือง The World We Want พบว่า 

ประชาชนเกือบ 600,000 คน ชีว่าสิงทีประชาชนต้องการมากทีสุดคือ การศึกษาทีดี4 ดังนัน               

การมธัยมศึกษา ซึงเป็นการศึกษาขนัพืนฐานทีจดัขึนเพือพฒันาผูเ้รียนทงัร่างกาย สติปัญญา อารมณ์

และสงัคม พฒันาใหเ้ป็นสมาชิกทีดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ  โดยมีโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ทาํหน้าทีจดัการเรียนการสอน เพือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม และประเทศชาติ 

ตงัแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั คือแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-

2559) ซึงปัญหาทียงัจ ําเป็นต้องปรับปรุงและพฒันาด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้าน             

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ5 สอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการมธัยมศึกษา อนัไดแ้ก่ 

1) นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาการมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาหลังจากการประถมศึกษา              

เป็นการศึกษาขนัพืนฐานของประชาชน  2) บรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีดีของโรงเรียนจะมีส่วน 

ในการสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงค์ 3)โรงเรียนทีดีจะตอ้งไม่แปลกแยก

จากชุมชน ฉะนนั โรงเรียนจึงตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาร่วมคิดและหรือร่วมแกปั้ญหาของชุมชน

ด้วย 4)การมัธยมศึกษาเป็นมาตรการอันหนึงทีถือว่า เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพ                 

ของประชาชน ใหไ้ดม้าตรฐานตามสภาพทีเป็นได ้โรงเรียนมธัยมจึงควรเป็นผูน้าํแห่งการเรียนรู้6 

นอกจากนันทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561)เพือให ้               

การจัดการมธัยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน จึงประกาศทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-

2561) มีเป้าหมายการดาํเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 2. 

ดา้นระบบการเรียนรู้ 3. ดา้นระบบการบริหารจดัการ  4.ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้7 

                                                             
3สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับทีสิบเอด็ พ.ศ. 2555–2559 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555), 4. 
4สาํนกันโยบายและแผนการศึกษา, “บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที 21” 

วารสารวจิยัการศึกษา 2, 4 (กรกฎาคม-กนัยายน, 2557), 1. 
5สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับทีสิบเอด็ พ.ศ. 2555 –2559  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555), 1. 
6 โกวิท วรพิพฒัน์, บันทึกนิเทศ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532), 25. 
7สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, “รายงานการติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษามธัยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557” (กนัยายน 2557), 2. 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

พระราชกระแสรับสงัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ความว่า           

“การดาํเนินการพฒันา แต่ก่อนใชก้ารวดัดว้ยสายตาบา้ง เฉลียไปตามความคิดเห็นทีไม่เป็นเชิงสถิติ

บา้ง ทาํไปเรือยๆ บา้ง แต่ตอนนีทางราชการมีการสาํรวจขอ้มูล จปฐ. เป็นขอ้มูลทีคิดว่าในขณะนี             

ดีทีสุดแลว้ ดีในการเป็นฐานใหเ้ริมตน้แกปั้ญหา เป็นขอ้มูลทีง่าย ดูง่าย และเห็นดว้ยทีมีการสาํรวจ

ขอ้มลู จปฐ. มีการวดัเพือใหพ้บปัญหาซึงเมือรู้ปัญหาแลว้จะไดมี้การแกไ้ขสาํหรับการวดันันจะตรง

หรือไม่ตรง แน่นอนตอ้งมีการผดิพลาดบา้ง ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ขอใหมี้สิงทีจะช่วยใหฝ่้ายรัฐ

เขา้ไปหาชาวบา้น ไดท้ราบปัญหาของชาวบา้นบา้ง เมือเราทาํจริง สาํรวจจริงแลว้จะทาํให้พบกบั

บุคคลทีควรสงเคราะห์ หรือทาํใหพ้บปัญหา และเมือพบปัญหาแลว้จะแกไ้ขอยา่งไรเป็นสิงทีตามมา 

หลกัในการพฒันาทีควรจะคาํนึงถึงคือ ช่วยเขาเพือให้เขาช่วยตวัเองได ้การให้คาํแนะนาํเพือให้

ชาวบา้นไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองจึงเป็นสิงสาํคญั” 8 การศึกษาเป็นกระบวนการทีทาํให้

คนมีความรู้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ทีช่วยให้คนอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว และสงัคมส่วนร่วม ดงันันการจะดูคุณภาพการศึกษาจึงควรดูทีเป้าหมายปลายทาง คือ

คุณภาพของผูจ้บการศึกษาว่าจะตอ้งมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบติัต่างๆ จึงเป็นสิงทีสร้างความ

เชือมนัใหก้บัผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ว่าบุตรหลานจะเป็นคนดี คนเก่ง และ

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมให้กา้วหน้าไปตาม

กระแสโลกาภิวฒัน์9 ทงันีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติมไดก้าํหนด

แนวทางการจดัการศึกษาทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ตอ้งเนน้ความสาํคญัทงัความรู้ คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แต่ละระดับการศึกษาในเรืองต่างๆ โดยเฉพาะความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และ               

การดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข ซึงการจดักระบวนการเรียนรู้ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาจดักิจกรรม             

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และ 

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง มีความเป็นไทย สามารถปรับตวัไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โลก และ

                                                             
8
 เนตรนภา  พงษศ์รี, “แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจาํเป็นพืนฐาน

ของชุมชนตดัใหม่ เทศบาลนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การ

พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2552), 20. 
9สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานและ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือการประกันคุณภาพภายใน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 5. 
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สงัคมทีเปลียนแปลง และจากเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ใหผู้เ้รียนทุกคน มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษา

ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีหลกัการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

และความต้องการของท้องถิน และกําหนดสมรรถนะสําคัญ ให้เกิดกับผูเ้รียน 5 ประการ ดังนี                           

1)ความสามารถในการสือสาร  2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  3)ความสามารถในการ

แก้ปัญหา  4)ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  5)ความสามารถทางการใชเ้ทคโนโลยี ทงันี

ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดงันี  1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 2) ซือสัตยสุ์จริต  3) มีวินัย            

4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมนัในการทาํงาน  7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ10  

การศึกษาจึงควรประกอบด้วยการเรียนรู้ ให้รู้ 3 เรือง 1) รู้หนังสือ  2) รู้ประกอบอาชีพ และ                 

3) รู้จริยธรรมหรือรู้การเรียนรู้เพือความเป็นมนุษย ์การศึกษาควรเอาชีวิตเป็นตวัตัง การศึกษา              

ทีไม่ไดเ้อาชีวิตเป็นตวัตงันาํไปสู่ปัญหาทงัหลายทงัปวงของมนุษย ์สงัคม และปัญหาของโลก เพราะ

ไม่ไดเ้รียนรู้จากชีวิตจริง ปฏิบติัจริง  เช่น 1)เรียนยาก หาครูดีๆ ยาก  มีโรงเรียนดีๆ ไม่พอ แต่ถา้

เรียนรู้จากชีวิตจริง ปฏิบติัจริง จะเรียนง่ายกว่ามีครูดีๆ เยอะโรงเรียนในชีวิตจะไม่ขาดแคลน 2) ใน

ชีวิตจริงตอ้งมีการทาํงาน และเรียนรู้จากการทาํงาน ไม่มีการว่างงานเมือแยกการศึกษาออกไปจาก

ชีวิต การศึกษาจึงสร้างคนทีทําอะไรไม่เป็นขึนมาเต็มประเทศไปหมด ทําให้ชาติอ่อนแอ             

การว่างงาน กลายเป็นปัญหาของคนมีการศึกษาเพราะระบบการศึกษาทีแยกจากชีวิตจริง ปฏิบติัจริง 

3) วิถีชีวิตร่วมกนัของกลุ่มชนคือวฒันธรรมการศึกษาทีไม่ไดเ้อาชีวิตและวิถีชีวิตเป็นตวัตงั จึงเป็น

การเรียนรู้นอกวฒันธรรม ทาํใหอ้ยูร่่วมกนัไม่เป็น ทงัระหว่างมนุษยก์บัมนุษยแ์ละระหว่างมนุษยก์บั

สิงแวดลอ้ม วิกฤตการณ์ปัจจุบนัคือวิกฤตการณ์แห่งการไม่สามารถอยู่ร่วมกนั 4) ในทุกๆ วฒันธรรม             

จะมีการพฒันาทางจิตวิญญาณ อยูด่ว้ยเสมอ เพราะการยกระดบัจิตวิญญาณช่วยให้ชีวิตและการอยู่

ร่วมกันเป็นไปด้วยดีมากขึน เมือการศึกษาทิ งฐานชีวิต ชีวิตก็ทิ งฐานทางจิตวิญญาณไปด้วย11 

การศึกษาระดบัแรก การศึกษาจะตอ้งทาํให้ประเทศพึงตนเองได ้เช่นทาํให้คนอ่านออกเขียนได ้           

เป็นพลเมืองทีดี มีอาชีพสามารถเป็นกาํลงัสาํคญัทาํให้เราพึงตนเองไม่ตอ้งพึงคนอืน ระดบัทีสอง

ต้องพฒันาได้ ก็คือโลกนีเป็นโลกของการแข่งขัน เมือมีการแข่งขันคนเป็นปัจจัยสําคัญทีสุด                  

                                                             
10สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการจดัการศึกษาขันพืนฐาน

เพอืการประกอบอาชีพ: ข้อค้นพบจากการวจิยั (กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ,์ 2554), 

53. 
11พุทธทาสภิกข,ุ การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมทีคุ้มครองโลกถึงทีสุด (กรุงเทพฯ:,อุษา

การพิมพ,์ 2553), 185. 
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ถา้การศึกษาพฒันาคนไม่มีคุณภาพทีจะแข่งขนักบัเขาไดก้็ลาํบาก ทุกวนันีเป็นโลกของการแข่งขนั 

ทีสูงอย่างยิง โลกเปลียนแปลงเร็ว คุณภาพการศึกษาจะต้องทัดเทียมกับนานาประเทศ12 ดงันัน

คุณลกัษณะของคนไทยทีพึงประสงค์ในอนาคตทีสาํคญัมี 3ประการ ประกอบดว้ย (1) คนไทย           

มีศักยภาพทีจําเป็นในการพฒันาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะ และ

สมรรถนะอยา่งรอบดา้นทงัการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสาํนึกวฒันธรรมทีดีงาม มีภูมิคุ ้มกันต่อ           

การเปลียนแปลง และสามารถเป็นพลงัในการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน (2) คนไทยมีความมนัคง          

ในชีวิตทังทางเศรษฐกิจและหลักประกันทางสังคม สามารถพึงตนเองได้อย่างยงัยืนในอนาคต                     

มีการเตรียมพร้อมทางดา้น การเงิน มีหลกัประกนัทางรายได ้การออม และ (3) คนไทยมีครอบครัว 

ทีอยูดี่มีสุข สงัคมไทยมีครอบครัว อบอุ่นและเป็นแหล่งบ่มเพาะประชากรทีมีคุณภาพสู่สังคมไทย 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จกัหน้าที ความรับผิดชอบ และเอืออาทรต่อคนในครอบครัว ชุมชน 

และสงัคม ดงันนัการส่งเสริมใหก้ลุ่มนกัเรียนไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพและทกัษะทีจาํเป็น สาํหรับ

โลกอนาคต มุ่งยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง พฒันาหลกัสูตร

และปรับกระบวนการเรียนการสอนทีเอือต่อการพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบดา้นเชือมโยงกบัภูมิสังคม 

บูรณาการ การเรียนรู้ทังวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะในการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค ์            

มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองทีดี  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ เ รียนรู้ภู มิใจใน

ประวติัศาสตร์ ดาํรงชีวิตไดใ้นสงัคมทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ควบคู่กบัการพฒันาระบบ

การผลิตและพฒันาครูให้มีศกัยภาพในการจดั กระบวนการเรียนการสอนทีสามารถพฒันาผูเ้รียน 

ให้มีทักษะ ความรู้รอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับ วิธีประเมินสมรรถนะทีสะท้อน

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั13 ซึงสอดรับกบั

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ที 621/2554 เรือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพ

การมธัยมศึกษายุคใหม่ (2553-2561) เพือให้การจัดการมธัยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลตาม

เป้าหมาย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ได้ประกาศทิศทางการพฒันาคุณภาพ          

การมธัยมศึกษายคุใหม่ ( 2553-2561) ดงัต่อไปนี  วิสัยทศัน์ การมธัยมศึกษาสร้างคุณภาพคนไทย 

ยุคใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก เป้าประสงค์ ผูเ้รียนเป็นคนไทยยุคใหม่  มีคุณภาพมาตรฐานระดับ

                                                             
12 วิจิตร ศรีสอ้าน, “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน)” จุลสาร สมศ. การประกนัคุณภาพการศึกษา 15, 2 (เมษายน-พฤษภาคม. 2558), 5. 
13

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, “การพฒันาคนไทย

เพืออนาคตประเทศไทย” (เอกสารประกอบการประชุมประจาํปี 2557 ของ สศช. 2557), 4. 
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สากลมีความเป็นพลโลก ประเด็นยทุธศาสตร์ พลิกระบบการจดัการมธัยมศึกษา และระบบการเรียนรู้

ใหม่ สู่คุณภาพมาตรฐานระดบัสากล14 

 

ปัญหาของงานวจิยั  

แมว้่าคนไทยโดยรวมจะไดรั้บการศึกษาเพิมมากขึน แต่คุณภาพการศึกษาของคนไทย         

ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ระบบการศึกษายงัไม่สามารถผลิตคนใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

และรองรับต่อการเปลียนแปลงของโลก และแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคตได ้อีกทงัความเหลือมลาํ

ทางคุณภาพการศึกษายงัปรากฏให้เห็นทงัในระดบัพืนทีและระดบัชนัรายได ้นอกจากนี แรงงาน

ไทยยงัมีผลิตภาพแรงงานอยูใ่นระดบัตาํเมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืนๆ และยงัไม่สามารถเรียนรู้ 

เพิมพนูทกัษะเพือเตรียมพร้อมสาํหรับการทาํงานเมือคุณสมบติัทีนายจา้งตอ้งการเปลียนแปลงไป 

ในดา้นคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ความย่อหย่อนดา้นศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ยงัเป็น

ปัญหาหลกัในการพฒันาคุณภาพของคนและสงัคมไทย อิทธิพลจากกระแสวฒันธรรมโลกไดส่้งผล

ใหค้นไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสาํคญัในอตัลกัษณ์ความเป็นไทย และระบบคุณค่าทีดี

งามในสงัคมไทยทีมีมาในอดีต อาทิ ความสาํนึกรักชาติ และความเอืออาทร ประกอบกบัสถาบนั

ครอบครัวกลบัมีความเปราะบาง ไม่สามารถทาํหนา้ทีบ่มเพาะสมาชิกในครอบครัวใหเ้ป็นทุนมนุษย์

ทีมีคุณธรรม รู้จักทําประโยชน์เพือส่วนรวม จึงนําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆตามมา อาทิ               

การหยา่ร้าง เด็กและผูสู้งอายถุกูทอดทิงจากครอบครัว ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม

เด็ก และเยาวชนทีมีแนวโน้มสูงขึน ขณะเดียวกนัอิทธิพลจากสือโดยเฉพาะสือสังคมออนไลน์             

ในปัจจุบนัยงัคงเป็นสิงเร้าทีมีอิทธิพล ทงัใน ดา้นความคิด และการกระทาํส่งผลให้เด็กและเยาวชน

มีพฤติกรรมเสียงมากขึน โดยเฉพาะพฤติกรรมเสียงทางเพศในวัยรุ่นทําให้ปัญหาแม่ว ัยใส                         

มีแนวโนม้สูงขึน นอกจากนียงัไดพ้บขอ้บ่งชีประการสาํคญั คือการขยายตวัของเครือข่ายออนไลน์

เป็นช่องทางสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกสาธารณะและวฒันธรรมพลเมืองให้แก่คนรุ่นใหม่ไดอ้ย่าง

ยงัยืน รวมทังทุนทางสังคมอนัเป็นจุดแข็งของสังคมไทยมาช้านาน ยงัคงมีบทบาทสาํคัญต่อการ 

เสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว หากมีการเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเขม้แข็งขึนจะส่งผล             

ใหเ้ป็นสถาบนัทางสงัคมแรกทีเป็นเบา้หลอมสาํคญัต่อการพฒันาเด็ก และเยาวชนให้เป็นทุนมนุษย์

                                                             
14

 กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน           

ที 621/2554 เรือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (2553-2561),”  29 เมษายน 

2554. 
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ทีมีคุณภาพต่อไป15 และจากรายงานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) พบว่า นกัเรียนยงัมีความสามารถระดบัตาํในเรือง ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

ความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรทกัษะการแสวงหาความรู้ นอกจากนีนักเรียนจาํนวนหนึง 

ยงัประสบปัญหา ยาเสพติด  เอดส์  ปัญหาพฤติกรรมและความรุนแรง ซึงเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาประเทศและความสามารถกบัการแข่งขนักบันานาชาติ16  

 การศึกษาสร้างคนใหท้าํอะไรไม่เป็น (เชิงวิชาชีพ) ปัญหาคุณภาพเด็ก เด็กไม่รู้ว่าตนเอง

ถนัดอะไร ควรเรียนอะไร มีเด็กจาํนวนมากเรียนในสิงทีไม่ถนัด เด็กมีปัญหาในการตัดสินใจ17   

ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ วะสี กล่าวว่า เคยเห็นเด็กๆ ทีเมือก่อนไปเรียนหนังสือในเมือง             

เคยช่วยพ่อแม่หาบกระบุงตะกร้าได ้แต่ภายหลงัจากไปศึกษาแลว้ เกิดไม่กลา้แบกกระบุงหาบตะกร้า 

บางคนไม่กลา้เดินไปกับพ่อแม่ทีแบกข้าวของพะรุงพะรัง การศึกษาทาํให้คนเปลียนแปลงไป 

เปลียนจากทาํบางอยา่งได ้เป็นทาํไม่ได ้เปลียนเป็นคนหัวสูงหยิบหย่ง ดูถูกการทาํงานหนัก แมแ้ต่

พ่อแม่ของตนเอง ไปพลิกดูตาํราสุขศึกษา เขาสอนว่า เป็นอะไรให้ไปหาหมอและถึงไม่เป็นอะไร            

ก็ควรไปหาหมอเพือตรวจสอบสุขภาพ ในความเป็นจริงมีหมออยู่นิดเดียว คนส่วนใหญ่แมน้เจ็บ            

จนตายไปก็ไม่รู้จะไปหาหมอทีไหน แต่นักเรียนทังประเทศก็ต้องท่องในสิงทีทาํจริงๆ ไม่ได ้                 

เพือเอาคะแนน แทนทีจะสอนว่า ถา้ไม่มีแพทยเ์จ็บป่วยแลว้จะช่วยตวัเองไดอ้ย่างไรบา้ง นักเรียน              

ใช้เวลามากมาย ท่องในสิงทีไม่ตรงต่อสภาพความเป็นจริง ปฏิบัติไม่ได้ การศึกษาของเรานัน            

สอนกันแบบให้ทําอาชีพอะไรไม่ได้ สมมุติว่า  เป็นลูกชาวนาหรือลูกกรรมกร ถ้าเรียนจบ

มธัยมศึกษา จะทาํนาหรือเป็นกรรมกรเหมือนพ่อแม่ต่อไปก็ทาํไม่ไดแ้ลว้ และก็ไม่รู้จะทาํอะไร

ต่อไป ระบบการศึกษาของเราสร้างคนทาํอะไรๆ ไม่ค่อยเป็นขึนมาเต็มประเทศไปหมด รวมทงัคิด

ไม่ค่อยเป็นด้วย การศึกษาเป็นเครืองมือสาํคัญอย่างหนึงของสังคม แต่ระบบการศึกษาของเรา               

ไม่ตรงต่อหลกัเหตุผลบางประการ และก่อโทษต่อสงัคมไทยเหลือคณานับ การศึกษาปกติควรมีไว้

                                                             

 
15

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, “การพฒันาคนไทย

เพอือนาคตประเทศไทย” (เอกสารประกอบการประชุมประจาํปี 2557 ของ สศช., 2557), 12. 

 16สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, รายงานผลการติดตามและประเมิน

ความก้าวหน้าการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมทัวไป โรงเรียน

มาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการ Education Hub ประจาํปีการศึกษา 2553 (กรุงเทพฯ:โรง

พิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 9. 

 17 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการจดัการศึกษาขันพนืฐาน

เพอืการประกอบอาชีพ: ข้อค้นพบจากการวจิยั (กรุงเทพฯ:ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ,์ 2554), 2. 
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เพือทาํให้ความไม่รู้กลายเป็นความรู้ ความทีรู้น้อยกลายเป็นรู้มากธรรมชาติของเด็กนันชอบเล่น 

ชอบสนุก สนใจต่อสิงแวดลอ้ม อยากเรียนอยากรู้ตามธรรมชาติและแตกต่างกนัไปในแต่ละคน           

แต่การศึกษาของเราจดัขึนในลกัษณะบีบคนัไม่สนุก เด็กจึงเกลียดการเรียนและเพราะความเกลียด

ศึกษานีติดตวัต่อไปถา้ขาดการบงัคบัเมือไรก็จะไม่เรียนรู้ดว้ยตนเอง สิงทงัหลายไม่ไดเ้กิดขึนลอยๆ 

แต่มีเหตุ ปัจจยัทีผลกัดนัให้เกิด ระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึงของเหตุปัจจยัทีทาํให้เกิดปัญหา

สงัคม ทีกล่าวมาทงัหมดไม่ไดห้มายความว่าไม่ควรมีการศึกษาหรือไม่ควรศึกษาให้ดีทีสุด แต่เรา

ควรจะมีการศึกษาทีผดุงความเป็นมนุษย ์ก่อให้เกิดความสุขความพอใจให้แก่ประชาชนเป็นส่วน

ร่วม18 ท่านอาจารยพุ์ทธทาส กล่าวว่า เรามีการศึกษาทีเรียนอย่างเดียวกนัทงัชาย และหญิง การทาํ

เช่นนี ผิดหลกัธรรมชาติ และเป็นอนัตรายต่อการพฒันามนุษย ์พูดอย่างอุปมาก็ว่าทาํให้โลกมีแต่

กระเทย ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อไม่มีแม่ จงพิจารณาดูร่างกายทีธรรมชาติสร้างมาโดยเฉพาะอย่าง

ยงิ ผูห้ญิงมีหนา้ที ตงัครรภแ์ละคลอดบุตร ผูช้ายมีหนา้ทีเลียงดูครอบครัวในลกัษณะเป็นคู่สหกรณ์ 

มีผลทาํใหไ้ม่สูญพนัธ์และมีพนัธ์ทีพฒันาสูงขึนไปอย่างน่าพอใจ ต่างฝ่ายต่างสามารถไม่บกพร่อง 

ในหนา้ทีของตน  ๆมนุษยก์็มีภาวะสูงขึนไปอยา่งไม่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาการแย่งงานกนัทาํ

ในหนา้ทีอยา่งเดียวกนั ตอ้งสอบไล่แข่งขนักนั อยา่งผดิธรรมชาติ ขอใหมี้การศึกษาทีสร้างความเป็น

หญิงและความเป็นชายอยา่งสมบูรณ์ ชายมีสมรรถนะสูงสุดอย่างชาย หญิงมีสมรรถนะสูงสุดอย่าง

หญิง เรามีการศึกษาทีแยกตวัออกจากศาสนา เพราะเห็นศาสนาเป็นเครืองถ่วงความเจริญทางวตัถุ 

ในยคุทีบูชาวตัถุ การศึกษาจึงไม่ฟันเกลียวกบัศาสนาอีกต่อไป เราใหเ้รียนเรืองภายนอกมากเกินไป 

เด็กๆ ถูกบังคับให้การศึกษาและท่องจาํข้อมูลต่างๆ ทั วโลก โดยทีไม่รู้ว่าบิดามารดา คืออะไร            

มีบุญคุณอย่างไร ลูกๆ มีหน้าทีอย่างไรต่อบิดามารดา ควรจดัให้เด็กๆ ไดต้งัตน้ศึกษาเรืองในตัว              

ในครอบครัว ในประเทศ ไม่น้อยกว่าเรืองนอกตัว ให้รู้เรืองจิต และกิเลสกันเสียตังแต่ยงัเด็ก                 

เป็นพืนฐานแห่งความรู้ภายนอก สามารถเผชิญกบัปัญหาภายนอกไดอ้ยา่งเพียงพอ การศึกษาทีมีแต่

ทางทฤษฎี หรือเรืองพูดในห้องเรียนทีไม่มีการฝึกฝนอบรมให้มีการเปลียนแปลงทางจิตใจ             

อยา่งเพียงพอไม่มีการสร้างเด็กให้เป็นบุตรทีดีของบิดามารดา ศิษยที์ดีของครูบาอาจารย ์เพือนทีดี

ของเพือน สําหรับจะเป็นพลเมืองทีดีของชาติและสาวกทีดีของศาสนา แท้จริงแลว้การศึกษา               

ทีสมบูรณ์แบบมีอยูส่ามส่วน 1) ผูใ้ห ้ก็คือให้การศึกษา 2) สิงทีให้ คือ การศึกษา  3) ผูรั้บ คือ ผูรั้บ

การศึกษาไปปฏิบัติ เมือทังสามส่วนนีสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบ19 

                                                             

 18ประเวศ วะสี, พุทธธรรมกบัสังคม (กรุงเทพฯ: หมอชาวบา้น, 2557), 58. 

 19พุทธทาสภิกขุ , การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมทีคุ้ มครองโลกถึงที สุด .  

(กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ,์ 2553), 33. 
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มหาตมะ คานธี กล่าวว่า “ไม่มีโรงเรียนใดจะดีเท่ากบับา้นทีสงบสุข ไม่มีครูอาจารยค์นใดจะดี

เท่ากับพ่อแม่ทีมีคุณธรรมและจริงใจ หนังสือตาํราทีแท้จริงสาํหรับนักเรียนคือครูของนักเรียน

นนัเอง ครูเท่านนัทีจะทาํให้สิงทีเด็กนักเรียนไม่ชอบ หรือไม่สนใจในครังแรกให้มีความน่าสนใจ

และเขา้ใจได ้ ในการฝึกอบรมอนุชนการฝึกอบรมทุกอย่างหากปราศจากการฝึกอบรมจิต จะไม่มี

ประโยชน์เลย ครูจะตอ้งระมดัระวงัอยูเ่สมอเกียวกบัพฤติกรรมของตนไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางเด็ก

นกัเรียนหรือไม่ก็ตาม ครูทีขลาดจะไม่ประสบผลสาํเร็จในการทาํให้เด็กนักเรียน มีความกลา้หาญ 

ครูทีไม่เคยทาํการควบคุมตนเองก็ไม่สามารถสอนคุณค่าการควบคุมตนเองใหแ้ก่นกัเรียนของเขาได ้ 

เด็กทีกลา้หาญมกัจะทาํจิตใจของตนใหบ้ริสุทธิอยูเ่สมอ เพ่งดวงตาของตนอย่างตรงไปตรงมา และ

รักษามือของตนไม่ให้มีมลพิษ ถา้มีลกัษณะสามอย่างดังกล่าวนีก็จะได้ชือว่ามีพืนฐานในชีวิต           

ทีมนัคงแข็งแรง นกัเรียนไม่ว่าจะอายมุากหรือฉลาดเพียงใดก็ตามเมือเขา้เรียนในโรงเรียนย่อมไม่มี

สิทธิทีจะปฏิเสธระเบียบวินยัของสถาบนัการศึกษาทีตนเขา้เรียน20   

 กล่าวไดว้่าการจดัการศึกษาตามความตอ้งการของรัฐจากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นสาเหตุ

สาํคญัของปัญหาต่างๆทีกล่าวมาขา้งตน้ ทงันีเพือให้การจดัการศึกษาตรงตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแทจ้ริงอนัจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ผูว้ิจ ัย             

จึงมีความสนใจศึกษา การมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน           

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม เพือใหท้ราบถึง การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษา

ตามความตอ้งการของประชาชน และสามารถนาํไปจดัการมธัยมศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการ

ของประชาชน ก่อใหเ้กิดความสุขความพอใจให้แก่พลเมืองเป็นสาํคญั เป็นไปอย่างมีความเชือมนั 

และมีประสิทธิภาพ สร้างภาพอนาคตทีเป็นจริงใหเ้กิดขึนอยูคู่่กบัพลเมืองและสงัคมโลกต่อไป    

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 2.  เพือนาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 

  

 

                                                             

 
20

 จาํนงค ์อดิวตันสิทธิ, วจนะของมหาตมะคานที (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551), 86. 
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ข้อคาํถามของงานวจิยั  

1. การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และเป็นอยา่งไร 

2. การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม มีความถูกตอ้ง เหมาะสม, เป็นไปได,้             

มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และเป็นประโยชน์   หรือไม่ 

 

สมมุตฐิานของการวจิยั 

1. การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม เป็นพหุองคป์ระกอบ และเป็นพหุวิธีการ 

2. การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม มีความถูกตอ้ง , เหมาะสม ,เป็นไปได,้               

มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และเป็นประโยชน์   

 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 แนวคิดเกียวกบัการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจาก แนวคิดการมธัยมศึกษา

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายคุใหม่21 การมธัยมศึกษาของต่างประเทศทีจดัการศึกษา

ได้คุณภาพเป็นอนัดับต้นๆ และการศึกษาของประเทศรอบข้างของไทย อนัไดแ้ก่ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ซึงเป็นประเทศทีมีระบบการศึกษาทีดีทีสุดแห่งหนึงของโลกมีวิสัยทศัน์ทางการศึกษา                  

ทีชดัเจน ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาคน มีนโยบายการศึกษาทีชดัเจน แผนการศึกษาสามารถ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งลุล่วงตามวตัถุประสงค์22 ประเทศบรูไน เป็นประเทศทีมีพระมหากษตัริย ์เป็นประมุข 

                                                             

 
21กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน                  

ที 621/2554 เรือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (2553-2561),”  29 เมษายน 

2554. 

 
22

 ชามาภทัร สิทธิอาํนวย, “การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการ

พฒันา, การจดัการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์” (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 16. 
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กระทรวงศึกษาธิการซึงเป็นหน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบการศึกษาทุกระดับ เน้นให้การศึกษาแก่

ประชาชนทุกระดบั รัฐใหก้ารศึกษาฟรีแก่เด็กสัญชาติบรูไนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ให้ความสาํคญั

กบั ICT ในระดับมธัยมศึกษา23 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีเป้าหมายการให้การศึกษาแก่ทุกคน 

(Education for all) ปลกูฝังเรืองของความรักชาติและเชือชาติ ความเป็นมนุษยชาติ เคารพในสิทธิ

เสรีภาพ จิตสาธารณะ สิทธิและหน้าทีของพลเมือง ยึดมนัในคุณธรรม จารีตและมีวินัยในตนเอง 

กระตุน้การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์24 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จดัการศึกษามีโครงสร้าง

การบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงาน

บุคคล ฝ่ายบริหารงานทวัไป เน้นเนือหาทางศาสนาควบคู่ไปกบัสาระอืนๆ25สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามจดัการศึกษาอาศยักฎหมายการศึกษา Education Law  เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยทีอยู่ในพืนที

ห่างไกลเขา้ถึงการศึกษา26 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศทีมีการศึกษาดีทีสุดในทวีปเอเชีย มี

นโยบายยกใหก้ารศึกษาเป็นกลยทุธส์าํคญัระดบัตน้ๆ การศึกษาจึงเจริญกา้วหนา้อยา่งยงิในศตวรรษ

ที2127 สาธารณรัฐอินเดีย มียุทธศาสตร์การศึกษาซึงเป็นรากฐาน  ทีสาํคญัเพือนาํพาประเทศไปสู่

ความมนัคง อินเดียมีระบบประชาธิปไตยทีเขม้แข็ง มีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ28 สาธารณรัฐฟินแลนด์ ทอ้งถินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาให้สอดคลอ้งกบับริบท 

วฒันธรรม เอกลกัษณ์และความตอ้งการของทอ้งถิน ครูเป็นบุคคลสาํคญัทีสุดในการจดัการเรียน

                                                             
23อรุณี ตระการไพโรจน์, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการ

พฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 20. 
24ธนวุฒิ แกว้นุช,  การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 33. 
25ประนอม ศรีดี, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 45. 
26สมยศ เผือดจันทึก, “การจัดการการศึกษาของประเทศเวียดนาม” (เอกสาร

ประกอบการสมัมนาการจดัการการศึกษา เรืองการจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐาน

ของการพฒันา, 2556), 73. 
27 พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา), “การจัดการการศึกษาของประเทศจีน” 

(เอกสารประกอบการสมัมนาการจดัการการศึกษา เรืองการจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน:

รากฐานของการพฒันา, 2556), 105. 
28อรุณี สุวรรณะชฎ, “การจดัการการศึกษาของประเทศอินเดีย”  (กรุงเทพฯ: วิทยาลยั

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 115. 
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การสอน ผลการทดสอบการประเมินตามโครงการ  PISA สูง เปิดโอกาสใหพ่้อแม่ผูป้กครองมีส่วน

ร่วมในการให้ขอ้มูลในการประเมินผูเ้รียน29 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 

และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาเท่านนั แต่ละมลรัฐมีอิสระในการบริหารจดัการศึกษา

ตามบริบทของตน พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้เกิดความ

ใกลชิ้ดระหว่างสถานศึกษา30 ประเทศนิวซีแลนด ์กาํหนดการศึกษาขนัพืนฐาน 13 ปี เป็นการศึกษา

ให้เปล่า โรงเรียนมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร ผูบ้ริหารและครูมิได้เป็นข้าราชการแต่เป็น

พนกังานจา้งของรัฐ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยเฉพาะพ่อแม่ผูป้กครอง31 ประเทศญีปุ่น 

มีกฎหมาย นโยบาย และงบประมาณเพือการศึกษาไม่เปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงทาง

การเมือง ครูมีหนา้ทีทาํการสอนเพียงดา้นเดียว มีรายไดสู้ง เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือกเรียนตามความ

ถนัดและความสนใจ32 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ “พม่า (Burma) หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) 

การมธัยมศึกษา(Secondary Education) มุ่งเนน้การพฒันาการทงัทางดา้นจิตใจ และทางกายควบคู่กบั

ไปและเนน้เรืองการใชชี้วิต และพฤติกรรมทีพึงมีต่อสังคม33สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (The Lao People’s Democratic Republic/Lao PDR) หรือ ส.ป.ป.ลาว การศึกษาเป็นไปเพือ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นพลเมืองทีดี มีความรับผดิชอบ รักชาติบา้นเมือง มุ่งสร้างบุคคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ มีฝีมือ เพือช่วยในการพฒันาประเทศ ไม่ใหอ้อกมาเป็นแรงงานนอกประเทศ34 

และสาํหรับความตอ้งการของประชาชนนนั เป็นการนาํขอ้มลูความจาํเป็นพืนฐานของประชาชนที

                                                             
29พิณสุดา สิริธรังศรี,  “รายงานการวิจยัและพฒันา เรือง รูปแบบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน” (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 48. 
30

 พิณสุดา สิริธรังศรี,  “รายงานการวิจยัและพฒันา เรือง รูปแบบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน” (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 56. 
31

 พิณสุดา สิริธรังศรี,  รายงานการวิจัยและพัฒนา เรือง รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขันพนืฐาน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 64. 
32 พิณสุดา  สิริธรังศรี, “รายงานการวิจยัและพฒันา เรือง รูปแบบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน”  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 74. 
33 วินัยธรธีรวิทย ์ ฉนฺทวิชฺโช (สุคนธวรานนท์), การจัดการการศึกษาในประชาคม

อาเซียน:รากฐานของการพฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 

75. 
34บุษบา นาคพุทธ, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน:รากฐานของการพัฒนา

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 85. 
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แสดงถึงลกัษณะของสงัคมไทยทีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานขนัตาํว่าคนไทยควรจะมีคุณภาพ

ชีวิตในเรืองอะไรบา้ง และควรจะมีระดบัความเป็นอยู่ไม่ตาํกว่าระดบัใด ทาํให้ทราบคุณภาพชีวิต

ของตนเองและครอบครัว รวมทงัหมู่บา้น/ชุมชน35 ณรินทร์  ชาํนาญดู (2556) ไดว้ิจยัเกียวกบั การ

บริหารจดัการศึกษาเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

พบว่า ปัจจยัของการบริหารจดัการเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 12 ดา้น คือ  1) การบริหารจดัการศึกษา 2) การวดัประเมินผล 3) สือและ

แหล่งเรียนรู้ 4) คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6) หน่วยงาน                    

ทีรับผดิชอบ 7) สถานทีจดัการศึกษา 8) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 9) วิธีการจดัการศึกษา 

10) ระยะเวลาในการจดัการศึกษา 11) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12) งบประมาณ36  บณัฑิตา   

จินดาทอง ศึกษาเรือง การวิจยัเรือง กลยทุธใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ไดข้อ้คน้พบ 2 ส่วน 1. องคป์ระกอบกลยทุธใ์นการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1)การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2)การจัดการความรู้ 3)กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4)สํานึกและความ

รับผิดชอบ  5)การศึกษาเพือพฒันาทกัษะชีวิต  2. แนวทางดาํเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกนั        

ยาเสพติดในสถานศึกษา  1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม  2.การจดัการความรู้ 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

4  สาํนึกและความ37 พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550) ไดว้ิจยัเกียวกบั องค์ประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษ

หนา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

2) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการ

บริหารงาน งบประมาณ 4) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานกาํกับติดตาม 5) ด้าน

                                                             
35

 เนตรนภา พงษศ์รี, “แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจาํเป็นพืนฐาน

ของชุมชนตดัใหม่ เทศบาลนครสวรรค”์ (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2552), 20. 
36ณรินทร์ ชาํนาญดู, “การบริหารจัดการศึกษาเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาของ

นกัเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา” (วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 396. 

37 บณัฑิตา   จินดาทอง, “กลยทุธใ์นการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 201. 
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัดองค์กร 38 เฉลียว  ยาจันทร์ (2556) ได้วิจัยเกียวกับ 

นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขันพืนฐานเพือพัฒนาสู่ประชาคมอาเชียน พบว่ า 

องค์ประกอบนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขันพืนฐานเพือพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ                          

3) คุณภาพของผูเ้รียน 4) เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 6) การมีส่วนร่วม 39

ปัญญา ศรีแกว้และคณะ (2551) ได้ทาํการวิจัยเกียวกับ ความพึงพอใจและความต้องการของ

ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย ผลการวิจยั พบว่า การจะทาํ

ให้โรงเรียนเป็นทียอมรับของผูป้กครองได้นันโรงเรียนจะตอ้งมีการประเมินเพือพัฒนาตนเอง       

อยู่เสมอ  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจครูในเรืองการแต่งกายทีสุภาพเรียบร้อย พอใจทีโรงเรียน           

มีห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ และพอใจทีนักเรียนมีนาํใจต่อผูอื้น อีกทงัผูป้กครอง ยงัมี

ความตอ้งการใหโ้รงเรียนปรับปรุงความสะอาดของห้องนาํ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความขยนัตงัใจ

เรียนและตอ้งการใหค้รูยมิแยม้แจ่มใส40 พายพุงศ ์พายหุะ,อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย ภายในปี 

พ.ศ. 2570 ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) พบว่ามีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณและมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 

จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นบุคลากรทางการศึกษาและดา้นการบริหาร              

การจดัการศึกษา สาํหรับปัญหาการมธัยมศึกษาไทยนัน มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง             

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือดา้นการจดัการเรียน            

การสอนและมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรทางการศึกษา             

                                                             
38พรพรรณ  อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานใน

ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 199 . 
39เฉลียว  ยาจนัทร์, “นโยบายและการปฏิบติัดา้นการศึกษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2556), 185. 
40ปัญญา ศรีแกว้ และคณะ, “ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูป้กครองในการส่ง

บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3, 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2551): 59. 
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ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารการจดัการศึกษา41คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(2554) ไดศึ้กษา แนวทางการจดัการศึกษาขนัพืนฐานเพือการประกอบอาชีพ พบว่า ยทุธศาสตร์ทีจะ

ทาํใหก้ารจดัการศึกษาเพือการประกอบอาชีพประสบความสาํเร็จ คือ ยทุธศาสตร์ รวมพลงั สานฝัน 

ขยายโอกาสการศึกษาขนัพืนฐานเขา้สู่อาชีพไดต้ลอดแนว42 สุวิชา วิริยมานุวงษ์ ศึกษาการวิจยัและ

พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัชุมชน พบว่าภายใตบ้ริบทของโรงเรียน รูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ยวิธีการดาํเนินงาน 4 ประการ คือ 1) การ

นาํโรงเรียนสู่ชุมชน 2)การสร้างความศรัทธาของผูบ้ริหารและครู 3) การนาํชุมชนเขา้สู่โรงเรียน 4) 

การให้บริการชุมชน43 กมลวรรณ  ตรีชนั  ศึกษาการดาํเนินชีวิตโดยใชก้ารพึงตนเองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการชงัหัวมนั ตามพระราชดาํริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บา้นหนองคอไก่ 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร บา้นหนองคอไก่ มีการดาํเนินชีวิตโดยใช้

หลกัการพึงตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตทีดี ไม่ตอ้งพึงพา

ผูอื้นไม่เป็นภาระของผูอื้น และมีการดาํเนิน ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง44 กมลชนก   ภาคภูมิ  ศึกษาการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า สมรรถนะด้านทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน เพราะตาํกว่าเกณฑ์และตอ้ง ปรับปรุง มี6 สมรรถนะและสมรรถนะดา้น

                                                             
41

 พายุพงศ์ พายุหะ, “อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570” 

(วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

2556), 195. 
42สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการจดัการศึกษาขันพืนฐาน

เพอืการประกอบอาชีพ:ข้อค้นพบจากการวจิยั (กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์การพิมพ,์ 2554),  5. 
43สุวิชา วิริยมานุวงษ,์ “การวิจยัและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบั

ชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษา

เพือการพฒันาทอ้งถิน มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2554), 176. 

 
44

 กมลวรรณ ตรีชนั, “การดาํเนินชีวิตโดยใชก้ารพึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโครงการชั งหัวมนั ตามพระราชดาํริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บ้านหนองคอไก่ อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี”  Veridian E-Journal, Slipakorn University  8, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558): 

1114. 
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ทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา มี4สมรรถนะ45  กญัวญัญ์  ธารีบุญ  ศึกษาการบริหารแบบ               

มีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั 

พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ คือ ความ ผูกพนัต่อองค์การ         

การพฒันาทีมงานการกระจายอาํนาจ ความไวว้างใจกัน การให้ข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์              

การตัดสินใจร่วมกนั การร่วมกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ความเป็นอิสระในการบริหาร

องค์การ และเข้าใจธรรมชาติขององค์การ 46 รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย ศึกษาทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 1)องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 2) องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7 

องค์ประกอบ47 จิตตานันท์  สุขสวสัดิการวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ           

ของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 1. ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า มี 8 ตวับ่งชี ประกอบดว้ย48 ชมพูนุท  ร่วมชาติ ศึกษาอนาคตภาพ

ของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2550-2559) ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบ EFR 

(Ethnographic future research) พบว่า คุณลกัษณะของครูทีพึงประสงค์ในอนาคตมี 4 ดา้น คือ                 

1) ดา้นความรู้ในสาขาวิชาทีสอนอยา่งลึกซึงอยา่งนอ้ย 2 สาขาวิชา ความรู้ในวิชาชีพครู และความรู้

ทวัไปในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  2) ดา้นทกัษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทกัษะวิชาชีพครูทวัไป           

ทีเกียวข้องกบัการจัดการเรียนการสอน 3) ดา้นคุณลกัษณะของความเป็นครูในดา้นคุณธรรม

                                                             
45กมลชนก ภาคภูมิ, “การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา

วิชาพฒันศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 395. 
46 กญัวญัญ ์ธารีบุญ, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

เป็นทีม ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั”  Veridian E-Journal, Silpakorn 

University  8, 1 (มกราคม – เมษายน 2558): 123. 
47

 รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติสุขสบาย. “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน” Veridian 

E-Journal, Silpakorn University 8, 1 (มกราคม-เมษายน 2558):  483. 
48

 จิตตานันท์ สุขสวัสดิ. การวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยควาภักดีต่อองค์การของ

บุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐาน. (Veridian E-Journal, Silpakorn University 7, 2 พฤษภาคม-

สิงหาคม, 2557): 173. 
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จริยธรรม จรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็นครู  4) ดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน/

ทอ้งถิน49  มาเรียม นิลพนัธุ ์ศึกษาการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานแบบ                

มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน เพือส่งเสริมการเรียนรู้            

เชิงสร้างสรรค์ พบว่า นวตักรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย หลกัสูตรสถานศึกษาทีบูรณาการ

พิพิธภัณฑ์และแหล่ง เรียนรู้ ในท้องถิน กิจกรรมบูรณาการและกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รีย น50                     

พระมหาญัญญ์คุปต์  เขตต์สิริวรกุล ศึกษาหลกัการบริหารทีปรากฏในมหานิบาตชาดก พบว่า   

เนือหาของมหานิบาตชาดก มีประเด็นทีเกียวกบัการบริหารอยา่งน่าสนใจซึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ทีวางไว ้ใน 7 ขอบเขต51 พงษ์ศกัดิ  ดว้งทา ศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 การวิจัยครังนี พบว่าสมรรถนะวิชาชีพครูของ

โรงเรียนเอกชนในสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 สมรรถนะหลกัทงั 7 ดา้น 

ดา้นทีมีสมรรถนะสูงทีสุด คือ สมรรถนะด้านการบริการทีดี52 ดวงใจ ช่วยตระกูล   การบริหาร  

ความเสียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความเสียง                  

ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ53ธาดา  อกัษรชืน ศึกษา              

กลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่า  องค์ประกอบของ

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า  ประกอบด้วย 7 

                                                             
49

 ชมพนุูท  ร่วมชาติ, “อนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา้(พ.ศ. 2550-

2559)” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ: บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 ), 196. 
50มาเรียม นิลพนัธุ,์ “การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานแบบมี

ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน เพือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค”์  Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, 1 (มกราคม – เมษายน 2558): 48. 
51พระมหาญญัญคุ์ปต ์เขตตสิ์ริวรกุล, “หลกัการบริหารทีปรากฏในมหานิบาตชาดก” 

Veridian E-Journal, Silpakorn University  8, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ): 2729. 
52 พงษศ์กัดิ ดว้งทา,  “สมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสงักดัส านกังานเขต

พืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1”  Veridian E-Journal, Silpakorn University  8, 3 (กนัยายน – 

ธนัวาคม 2558):  905. 
53

 ดวงใจ ช่วยตระกลู,  “การบริหารความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนั

พืนฐาน”  Veridian E – Journal , Silpakorn University 2, 1 (สิงหาคม 2552):  34. 
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องคป์ระกอบ54 ไพรัช มณีโชติ การพฒันาตวับ่งชี การจดัการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผลการวิจยัสรุปไดว้่า องค์ประกอบและตวับ่งชีสาํหรับ

ใชใ้นการจดัการศึกษาเพือใหต้รงตามแนวพระราชดาํริอย่างแทจ้ริง ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ

หลกั 14 องค์ประกอบยอ้ยและ55 Durden (2002) ไดศึ้กษาการประยุกต์เทคนิคเดลฟาย ของการ

ทาํนายอนาคตการศึกษาในเวอร์จิเนียตะวนัตก ความสามารถในการตรวจสอบและความคาดหวงั

การบรรลุผลสาํเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมทีเพิมขึนโรงเรียนจะมีบทบาทเพิมมากขึนในการ

แกปั้ญหาของสงัคมอนาคตภาพของครูในระยะสนัมีผลต่อการเปลียนแปลงในกองทุนการเงินและ

รูปแบบคณะทาํงานการศึกษาจะมีการแข่งขนัเพิมขึนในภาคเอกชน เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิมขึน

ในกระบวนการทางการศึกษา ระบบใหม่ของการเงินทางการศึกษาจะถูกพฒันาขึน และจะมีการ

เน้นยาํถึงการปรับปรุงการอาํนวยความสะดวกของโรงเรียน ตลอดเวอร์จิเนียตะวนัตก56 Keller 

(2002) ไดศึ้กษาภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง การลดขนาดโรงเรียนและขนาด

หอ้งเรียน การบาํรุง รักษาและการปรับปรุงทีมครูผูส้อนเพือสร้างชุมชน ผูเ้รียนขนาดเล็ก หลกัสูตร

ซึงรวมถึงหลกัสูตรในโรงเรียนและหลกัสูตรทีไดส้าํรวจ ซึงตอบสนองต่อความตอ้งการของวยัรุ่น 

ในการศึกษานีให้อนาคตภาพและขอ้แนะนาํการดาํเนินงาน การสนับสนุนของคณะทาํงานของ

โรงเรียนขนาดกลาง ผูป้กครองผูก้าํหนดนโยบาย สือ และรัฐบาล เพือให้ผูเ้รียนในโรงเรียนขนาด

กลางประสบผลสาํเร็จ57 Pickle and Abrahamsom (n.d.) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ                   

ทีประสบความสาํเร็จ พบว่า มีคุณสมบติัสาํคญั 5 ประการ ดงันี 1) แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจในการ

ทาํงาน 2) ความสามารถทางดา้นสติปัญญา  3) ความสามารถดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  4) ความสามารถ

                                                             
54 ธาดา  อกัษรชืน, “กลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษ

หนา้”  (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา, 2556), 145. 
55 ไพรัช มณีโชติ “การพฒันาตวับ่งชี การจดัการศึกษาตามแนวพระราชดาํริ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”( ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและ

พฒันาหลกัสูตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ กุมภาพนัธ,์ 2551),  305. 
56William Durden, “Making the Case for Liberal Education: The Liberal Arts as a 

Bulwark of Business Education, Chronicle of Higher Education” (July 18, 2003), 165. 
57Kevin Lane Keller, Brands And Branding: Research Findings And Future 

Priorities, accessed October 15, 2015, available from http://bear.warrington.ufl.edu /CENTERS 

/MKS/ invited/BRANDS%20AND%20BRANDING 
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ในการติดต่อสือสาร 5) ความสามารถดา้นเทคนิค58 ฟรังซวัส์ (Francois) ไดท้าํการวิจยัเรือง นโยบาย

ใหศี้ลธรรมและศาสนาหวนกลบัคืนมามีบทบาทในโรงเรียน พบว่า รัฐคิวเบด แห่งประเทศแคนาดา 

มีนโยบายทีตระหนักถึงศีลธรรม และศาสนาในการหวนกลับมามีบทบาทอีกครังในระบบ

โรงเรียน59 Edward(2000:77) ไดน้าํเสนอแนวทางในการป้องกนัปัญหาเกียวกบัวินยัโรงเรียน ไดแ้ก่ 

การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงคุณธรรม จริยธรรม ทีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง

ดว้ยตนอง การนาํความตอ้งการและความปรารถนาของนกัเรียนเป็นพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร

และการประเมินผล60 Lewis (2001:89) ไดศึ้กษาเกียวกบัวินัยในชนัเรียนและความรับผิดชอบของ

นกัเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูมีปฏิกิริยาโตต้อบต่อพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ในชนัเรียน

โดยใช้วินัยในการลงโทษเพิมขึน ซึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความรับผิดชอบและการส่งผล

รบกวนการทาํกิจกรรมของนักเรียน ดงันันครูควรใชเ้ทคนิคเกียวกบัการส่งเสริมสนับสนุน การ

เสริมแรงเพิมขึน เช่น การให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายการให้รางว ัลสําหรับนักเรียนทีมี

พฤติกรรมทีดี และการใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ61  

นอกจากนี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เนือหา (content analysis) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

จากการสัมภาษณ์ รวมทังเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง นํามาประกอบเป็นกรอบแนวคิด                

ในการวิจยัครังนี ดงัปรากฏในแผนภูมิที 1  

 

 

 

                                                             
58Hal B. Pickle, and Royce L. Abrahamson, Small Business Management, 4th ed. 

(Singapore: John Wiley, 1989), 48. 
59Francois Legault, Responding to the Diversity of Moral and Religions 

Expectations,accessedJanuary31,availablefrom. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/place_rel/religion_a.pdf. 
60Edwards, Clifford H. “The Moral Dimensions of Teaching : And Classroom 

Discipline” American Secondary Education 28,3(2000), 20.  
61 Lewis,Ramon. “Classroom discipline and student responsibility :the students’view” 

Teaching and Teacher Education 17, 3 (2001): 307. 
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ทีมา: พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์และ นุชนาถ สุนทรพนัธ์, “ตาํราเรียนกระบวนวิชา EF 344            

การมธัยมศึกษา” (ภาควิชาพืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, ม.ป.ป.), 1.

  

 การมธัยมศึกษาของไทย 

      

ขอ้มูล 

การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

 

งานวิจยัในประเทศและ 

ต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

 

 ความจาํเป็นพืนฐาน 

ของประชาชน (จปฐ.) 

 

 การมธัยมศึกษาต่างประเทศ 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์  

   ประเทศบรูไน   

   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

    สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

   สาธารณรัฐอินเดีย  

   สาธารณรัฐฟินแลนด ์ 

   ประเทศ ประเทศนิวซีแลนด ์ 

   ประเทศญีปุ่น  

   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

การมัธยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน : กรณีศึกษา 

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 
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 : ชามาภทัร สิทธิอาํนวย, การจดัการการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร  (กรุงเทพฯ: วิทยาลยั

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 2. 

: อรุณี ตระการไพโรจน์, การจัดการการศึกษาของประเทศบรูไน (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 20. 

: ธนวุฒิ แกว้นุช, การจัดการการศึกษาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 33. 

: ประนอม ศรีดี, การจดัการการศึกษาของประเทศอนิโดนีเซีย (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 45. 

: สมยศ เผือดจนัทึก, การจัดการการศึกษาของประเทศเวียดนาม (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุ
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดนิยามศพัท ์ดงันี 

 1. การมธัยมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระบบ สาํหรับเยาวชนทีมีอายุระหว่าง 12-18 ปี 

เป็นการศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 2. ความต้องการ หมายถึง ความจาํเป็นพืนฐานทีแสดงถึงลกัษณะของสังคมไทย             

ทีพึงประสงค ์คุณภาพชีวิต ระดบัความเป็นอยู ่ปัญหาทีจะตอ้งแกไ้ข 

 3. ประชาชน หมายถึง คนทีมีอายุตงัแต่ 12 ขึนไป มีภูมิลาํเนาในอาํเภอบางสะพานน้อย 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 4. กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม หมายถึง สถานศึกษาทีจดัการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 – ระดบัมธัยมศึกษาปีที 6 ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10  ทีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาครังนี 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทงัหลกัการทฤษฎี และงานวิจยั  

ทังในและต่างประเทศเพือให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางเกียวกับองค์ความรู้ทีเกียวข้องกับ             

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็น และสาระสาํคญัเพือนาํสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ประกอบดว้ย (1) แนวคิด

การมธัยมศึกษาของไทย (2) แนวคิดการมธัยมศึกษาต่างประเทศ (3) แนวคิดความจาํเป็นพืนฐาน           

ของประชาชน จ.ป.ฐ. (4) งานวิจยัในประเทศ และต่างประเทศทีเกียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  

การมธัยมศึกษาของไทย 

 ความหมายของการมธัยมศึกษา 

   “การให้การศึกษานัน กล่าวสันๆ โดยความหมายรวบยอด คือ การช่วยให้บุคคล 

คน้พบวิธีการดาํเนินชีวิต อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมไปสู่ความเจริญและความสุขตามอตัภาพ (พระบรม

ราโชวาทพระราชทานแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 19  มิถุนายน  2522)1 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนทีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน2 

หลกัสําคญัของการจดัการศึกษาขันพนืฐาน (มธัยมศึกษา) 

  อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพือปวงชนโดยรัฐ

ตอ้งจดัใหมี้การศึกษาขนัพืนฐานเพือพฒันาเยาวชนไทยทุกคนใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ทงัใน

ฐานะทีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพือเป็นรากฐานทีพอเพียงสาํหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอด

ชีวิต รวมทงัการพฒันาหน้าทีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพือ

สร้างรากฐานทีแข็งแกร่งสาํหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือการ

                                                             
1กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปจดัการศึกษา

ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูยส์ถานศึกษาพอเพียง, มลูนิธียวุสถิรคุณ, 2558), 1.  
2สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, “รายงานการติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษามธัยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556” กนัยายน 2557, 3.  
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พฒันาประเทศทียงัยนืในอนาคต โดยมีหลกัสาํคญัของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน(การมธัยมศึกษา) 

ดงันี 

1. หลกัการพฒันาผูเ้รียนให้ครบถว้นสมบูรณ์ ทงัร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ

สงัคม ความรู้และคุณธรรม เป็นผูที้มีจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข ใฝ่รู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ทีเพียงพอต่อการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน 

สามารถเผชิญความเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนั และชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. หลกัการจดัการศึกษาเพือความเป็นไทย ใหมี้ความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถินและ

ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมนั ขยนั 

ซือสตัย ์ประหยดัอดทน มีลกัษณะนิสยัและทศันคติทีพึงประสงค ์เพือเป็นสมาชิกทงัของครอบครัว 

ชุมชน สงัคมไทย สงัคมโลก 

3. หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทังปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา          

ขนัพืนฐาน ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี อยา่งทวัถึง เท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชนั 

หรือความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรม 

4. หลกัการมีส่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบักรรมการเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษาเพือเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ศกัดิศรีและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถินตามนยัของรัฐธรรมนูญ 

5. หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย

การศึกษาแห่งชาติของรัฐ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน3 

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนการมธัยมศึกษา 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (มธัยมศึกษาปีที 1 -3 ) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา              

ภาคบงัคบั ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้าํรวจ ความถนัดและความสนใจของตนเอง สาํหรับเป็นพืนฐาน

ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิด 

ขนัสูง มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทักษะในการสือสาร สามารถใช้เทคโนโลยี เพือการเรียนรู้         

มีความสมดุลดา้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การออกแบบ           

การเรียนรู้ในระดบันี ควรจัดกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนอยู่อย่างพอเพียง มุ่งการจัดการเรียนรู้            

                                                             
3สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, มาตรฐานการศึกษาขนัพนืฐานและ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพอืการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 4.  
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ทงันอกหอ้งและในหอ้ง เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และควรจดัการเรียนรู้ให้นักเรียน

รู้จกัค้นหาตนเอง ไดป้ฏิบติักิจกรรมนอกสถานที เพือให้รู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริง ซึงเป็นพืนฐาน          

ทีสาํคญัในการตดัสินใจสาํหรับการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพอย่าง

เหมาะสมกบัความสามารถและศกัยภาพ สาํหรับระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเนน้การเพิมพนูความรู้

และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของผูเ้รียนแต่ละคน              

ทงัดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีเพือการเรียนรู้ ทกัษะการคิดขนัสูงทกัษะ

การใช้ภาษาต่างประเทศเพือการสือสาร ทักษะในการดาํเนินชีวิตสามารถแสวงหาความรู้เพือ

นําไปใช้แก้ปัญหา และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และ            

การประกอบอาชีพ สามารถเป็นผูน้าํและผูใ้ห้บริการชุมชนในดา้นต่างๆ การออกแบบการเรียนรู้

ควรเนน้กิจกรรมทีปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมนัในการศึกษาและการทาํงาน เพือประกอบอาชีพ          

ทีสุจริต รักความกา้วหนา้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง มีจิตอาสาทีจะช่วยเหลือสังคม 

ในทุกรูปแบบ ควรให้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาสและกิจกรรม                

ทีสอดคลอ้งกบัการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาเพือใหน้กัเรียนไดค้น้พบความตอ้งการและศกัยภาพ

ของตนเองอยา่งแทจ้ริง4  

 ทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 255  -2561) 

 เพือใหก้ารจดัการมธัยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จึงประกาศทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุค

ใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) มีเป้าหมายการดาํเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้น

คุณภาพผูเ้รียนไดแ้ก่ 1.1 ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 1.2 ผูเ้รียน

มีความสามารถในการสือสาร ทงัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอืนๆ รวมถึงการ

สือสารภาษาสัญลกัษณ์และภาษาดิจิทัล อย่างมีประสิทธิผล 1.3 ผูเ้รียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ  

สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริม สร้างสรรค์ แกปั้ญหาและกลา้ตัดสินใจ 1.4 ผูเ้รียน

สามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ นงาน สิงประดิษฐ์ นวตักรรมโดยใช้เครืองมือเทคโนโลย ี                     

ทีเหมาะสม มีทกัษะการวางแผน จดัการ ทาํงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบ

เศรษฐกิจยคุใหม่ 1.5 ผูเ้รียน ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถินฐาน มีจิตสาธารณะ 

และจิตบริการ มีความเป็นผลเมือง ตามวฒันธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และ            

มีจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคมโลกเป็นสมาชิกทีเขม้แข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   

                                                             
4สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, จากจุดเน้นการพฒันาผู้เรียน สู่ชันเรียน 

การจดัการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554 ), 6.  
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2. ดา้นระบบการเรียนรู้ 2.1โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล 2.2 โรงเรียน

จดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพือการสือสารและการเรียนรู้ 2.3โรงเรียนจดัการ

เรียนรู้เรืองภาษาดิจิทลั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร เพือการเรียนรู้อย่างทวัถึง

และมีคุณภาพ  2.4 โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้อิงมาตรฐานให้เชือมประสานกับการศึกษา 

ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  2.5 ครูพฒันาความรู้ความสามารถ มีความเชียวชาญและ

จรรยาบรรณ 3. ดา้นระบบการบริหารจดัการ 3.1 โรงเรียนบริหารจดัการไดคุ้ณภาพ ระดบัมาตรฐานสากล  

3.2 โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ให้ไดพ้ฒันาตนเต็มตาม

ศกัยภาพ 3.3 โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลียนเรียนรู้ ทงัในระดบัทอ้งถิน 

ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ 4.ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 4.1โรงเรียนพฒันาและจดับริการ

แหล่งเรียนรู้ใหม่ใหมี้คุณภาพเอือต่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทงัถึงและคุม้ค่า 4.2 โรงเรียนใช้

ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบนั และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษา5 

ทักษะ แห่งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) 

ทกัษะ แห่งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) กรอบแนวคิดนีประกอบดว้ยส่วนทีเป็น

ความรู้และทกัษะ ส่วนทีเป็น ความรู้มาจากการผสมผสานเนือหาสาระการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนกบัแนวคิดสาํคญัในศตวรรษที 21 ซึงประกอบดว้ยจิตสาํนึกและความตระหนักต่อโลก 

(Global Awareness) ความรู้พืนฐานทางการเงิน เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิงแวดลอ้ม ส่วนทกัษะ           

ทีสาํคญั ไดแ้ก่  1) ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม    2) ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ และเทคโนโลย ี             

3) ทักษะชีวิตและการทาํงาน รวมถึงทักษะใหม่ๆ ทีแตกต่างจากกรอบ แนวคิดทีมีอยู่เดิม เช่น 

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั ความเป็นผูน้าํ 

และทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม ซึงทกัษะเหล่านีจะก่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ และ

ปรับตวัต่อการเปลียนแปลง อีกทงัยงัส่งเสริมนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์การคิดเชิงวิพากษ ์และ

การแกไ้ขปัญหาจนนาํไปสู่การเพิมระดบัผลผลิตและศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในอนาคต6 

 

                                                             
5สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, “รายงานการติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษามธัยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557” (กนัยายน 2557), 2. 
6สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, “การพฒันาคนไทย

เพืออนาคตประเทศไทย”  (เอกสารประกอบการประชุมประจาํปี 2557 ของ สศช, 2557), 4.  



28 

สรุป  

การมัธยมศึกษา คือศึกษาทีช่วยให้บุคคล ค้นพบวิธีการดาํเนินชีวิต อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมนาํไปสู่ความเจริญและความสุขตามศกัยภาพ   

อุดมการณ์การมธัยมศึกษา คือการจดัการศึกษาเพือปวงชน  หลกัการจดัการมธัยมศึกษา 

คือพฒันาผูเ้รียนใหค้รบถว้นสมบูรณ์                       

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษา มีเป้าหมาย คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นระบบ

การเรียนรู้  ดา้นระบบการบริหารจดัการ ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้   

ทกัษะบุคคลแห่งศตวรรษที 21 (21stCentury Skills) ประกอบดว้ย ความรู้พืนฐานทาง

การเงิน เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิงแวดลอ้ม ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ 

และเทคโนโลย ี  ทกัษะชีวิตและการทาํงาน ทกัษะทีแตกต่างจากกรอบแนวคิดเดิม ทกัษะการเรียนรู้

ขา้มวฒันธรรม  

 

แนวคดิการมธัยมศึกษาต่างประเทศ 

การมธัยมศึกษาของสิงคโปร์  

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) อยู่ระหว่างประเทศมาเลเซียและ

อินโดนีเซีย  เป็นประเทศพฒันาแลว้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินมี

ความมงัคั ง  ประเทศสิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว                      

ประธานาธิบดีเป็นประมุข มีวาระ 6 ปี  นายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ ํารัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหาร            

มีวาระ 5 ปี เป็นประชาธิปไตยแบบเน้นค่านิยมเอเชีย หรือเรียกว่าประชาธิปไตยวิถีเอเชีย (Asian 

Values) คือให้อิสรภาพแบบทีจํากัดมีการใช้อ ํานาจของรัฐในการควบคุมอย่างเด็ดขาด                 

สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง ปราศจากการใชค้วามรุนแรงทางกายภาพ แต่ใชผ้่านกลไกในการ

ครอบงาํทางอุดมการณ์ แนวคิดเรืองประชาคมนิยม (Communitarianism) เชิดชูความเป็นชาติ

เหนือกว่าปัจเจกบุคคล ณรงคเ์รืองความสามคัคีเป็นหนึงเดียวและความมนัคงของรัฐและใหเ้สรีภาพ

ทางเศรษฐกิจ ยดึถือแนวคิดและการดาํรงชีวิตแบบขงจือ เนน้สถาบนัครอบครัวคือรากฐานทีแทจ้ริง

ของสงัคมและสนบัสนุนจารีต ผูน้อ้ยเคารพผูใ้หญ่  

นโยบายการศึกษา  

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีระบบการศึกษาทีดีทีสุดแห่งหนึงของโลก การบริหารการศึกษา

ของสิงคโปร์มีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) เป็นหน่วยงานสูงสุดทาํหนา้ทีวางแผน

และนาํแผนไปสู่การปฏิบติั  มีการศึกษาขันพืนฐานทงัสิน 12 ปี วิสัยทศัน์ใหม่ด้านการศึกษา

สอดคลอ้งไปกบัวิสัยทศัน์ TSLN หรือทีรู้จกักนัในวลี‚ Teach Less Learn More (TLLM) ซึงเน้น
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การสอนใหน้อ้ยลงแต่ใหเ้รียนรู้มากขึนเป็นการเปลียนแปลงการเรียนการสอนจากการเน้นปริมาณ 

สู่การเรียนการสอนทีเน้นคุณภาพการสอน เพราะเชือว่าการสอนทีเน้นปริมาณไม่สามารถนํา

นักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ย่างเพียงพอ (Passive learners) ไม่สามารถจุดประกาย         

ความอยากรู้อยากเห็น ทาํให้โรงเรียนและครูสามารถเข้าไปถึงหลกัของการเรียนการสอนว่า             

สอนเพืออะไร สอนอะไร และสอนอย่างไร  หลกัการสอนแบบ TLLM ไม่เน้นการเรียนการสอน

และการวดัผลแบบเดียว  แต่เน้นการสอนและการวดัผลทีแตกต่างกันตามความพร้อมและความ

สนใจของผูเ้รียน เนน้การเรียนผ่านประสบการณ์ตรง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม 

(Holistic learning) สร้างผูเ้รียนมีลักษณะเฉพาะตน พัฒนาความเป็นเลิศทีแต่ละคนถนัด                    

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละประสบความสาํเร็จในอนาคต  การมธัยมศึกษา มีให้เลือก หลกัๆ  

3 แผนคือ  

1. แผนเร่งรัด (Express Course) ใชเ้วลาเรียน 4 ปี (อายุ 13-16 ปี) เป็นนักเรียนทีได้

คะแนนสูงสุดร้อยละ 10 แรกของการสอบ PSLE ซึงนักเรียนแผนการเรียนนีตอ้งสอบ Singapore-

Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level)  เมือเรียนครบ 4 ปี  

2. แผนการเรียนปกติ (Normal Academic Course) ใช้เวลาเรียน 5 ปี ต้องสอบ 

Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) เมือถึงปีที 4 

และสอบ GCE ‘O’ Level เมือเรียนจบปีที 5  

3. แผนการเรียนสายเทคนิค (Normal Technical Course) ใชเ้วลาเรียน 4 ปี เพือสอบ 

GCE ‘N’ Level  ตงัแต่ปี พ.ศ. 2549  ระดบัมธัยมศึกษามีทางเลือกเพิมอีก 3 แบบ คือ  

  3.1 แบบพิเศษ (Specialized Schools) เป็นการเรียนผสมผสานทีเนน้ทางดา้นเทคนิค

และการอาชีวศึกษาอยา่งเขม้ขน้ สามารถปฏิบติัไดจ้ริงเพือมุ่งสู่สายอาชีพ (อาย ุ13-16 ปี)  

  3.2 แบบอิสระพิเศษ (Specialized Independent Schools )เป็นการเรียนสําหรับ

นกัเรียนทีมีความสนใจเฉพาะทาง ดา้นดนตรี ศิลปะ และกีฬา (อายุ 13-16ปี) ใชเ้วลาเรียน 4 ปี และ

จะตอ้งสอบ GCE ‘N’ Level  

  3.3 แบบบูรณาการ (Integrated Programme) เป็นการเรียนระดบัชนัมธัยมตน้และ

ระดบัเตรียมอุดมศึกษาไปดว้ยกนั (อาย ุ13-18 ปี) ใชเ้วลาเรียน 4-6 ปี และตอ้งสอบ GCE ‘O’ Level 

เพือจบการศึกษา  

ด้านงานวชิาการ  

รัฐบาลมองเห็นความสาํคัญของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ                

มีความเชือว่ารัฐต้องให้อิสระกับโรงเรียนในการคิดริเริมสร้างสรรค ์ ปัจจุบนัรัฐบาลได้ปฏิรูป

การศึกษาและประกาศนโยบาย โดยอนุญาตใหแ้ต่ละโรงเรียนสามารถพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
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ดา้นวิชาการกนัเอง มีการปรับปรุงระบบการจดัลาํดบัโรงเรียน (School Ranking System) เพิมวสัดุ

และสือการสอน ลดขนาดชนัเรียนให้มีจาํนวนนักเรียนน้อยลง ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน ลดเนือหาลงในแต่ละวิชา และให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม

มากยงิขึน ครูมีอิสระในการพฒันาเทคนิคการสอนมากขึน และน่าสนใจ ปรับปรุงวิธีการสอนจาก

เป็นผู ้“ให”้ สู่การเป็น “ผูอ้าํนวยความสะดวก”  เนน้การสอนรูปแบบโครงการ และลดเนือหาในแต่

วิชาลง ทาํใหค้รูมีเวลาว่างมากขึน เรียกว่า White Space ทาํใหค้รูมีเวลาคน้ควา้ทดลองการสอนและ

การทดสอบรูปแบบการสอนใหม่ๆกบันักเรียนมากขึน ทาํให้ครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างครูและ

นกัเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมและตอบสนองในการเรียนรู้มากขึน ครูไดใ้ชเ้วลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 

2 ชวัโมง ในการร่วมปรึกษาดา้นการวางแผนการสอนและการร่วมมือ และเพือสะทอ้น อภิปราย 

เกียวกบัแผนการสอน  

ด้านงานวดัและประเมนิผล  

การวดัประเมินผลการเรียน มีนโยบายการ คือการพยายามสร้างสมดุลระหว่าง            

การวดัผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) และการวดัผลเพือการเรียนรู้ (Assessment for 

learning) นอกจากนียงัมีระบบให้ขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ (National Test) ของนักเรียน             

แต่ละคนผ่านระบบออนไลน์เพือสามารถคํานวณหาผลสัมฤทธิทางการศึกษาของนักเรียน                   

ในช่วงเวลาหนึงๆ ทาํให้รัฐบาลมีขอ้มูลเพือใช้ในการกาํหนดทิศทางการศึกษาทีเหมาะสม และ

ศึกษาส่วนทีตอ้งการปรับปรุง สาํหรับระดบัสถานศึกษา ครูสามารถเขา้ไปในระบบออนไลน์เพือ

ศึกษาขอ้มลูนกัเรียนและกลุ่มโรงเรียนได ้(School Clusters) ช่วยใหค้รูสามารถใชข้อ้มลูเพือการวิจยั

และปรับปรุงวิธีการสอน และมีโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support Program: LSP) 

ช่วยครูวางแผนการสอนทีเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน และขอ้มูลของนักเรียนทงัหมด สามารถ

เข้าไปดูและให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านทีมีความจาํเป็น สามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์

เปรียบเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking Studies) เพือวิเคราะห์จุดอ่อน             

ของระบบการศึกษาของประเทศ  

ด้านงานบุคคล 

โรงเรียนมีอาํนาจด้านงานบุคคลกร มีอิสระในการบริหารงานบุคคลด้วยตนเอง 

โรงเรียนสามารถจา้งบุคคลกรชวัคราวในยามเร่งด่วน จดัจา้งตาํแหน่งทีเกียวกบัธุรการและครู และ 

มีการเพิมตาํแหน่งทีเรียกว่า ผูบ้ริหารแผนการเรียนร่วม (Co-Curricular Program Executives: 

CCPE) เพือช่วยแบ่งเบาภาระงานของครู ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนมากขึน โรงเรียนสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวั การรับครูเขา้เป็นขา้ราชการจะคดัเลือกจากนักศึกษาครูทีจบดว้ยคะแนน

สูงสุดร้อยละ 33 ของแต่ละรุ่น ครูทุกระดับชนัต้องจบตรงสาขาวิชา ร้อยละ 10-15 จะไดรั้บ
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ทุนการศึกษาและรางวลัอนัเป็นเครืองแสดงถึงความสามารถ ส่งผลใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีดี ครูตอ้ง

ผา่นการสมัภาษณ์และคดัเลือกจากคณะครูใหญ่ทีมีประสบการณ์ ครูใหม่ตอ้งเขา้โปรแกรมฝึกหัด

การสอนโดย National University of Education (NIE) และในขณะทีเขา้รับการอบรมก็ไดรั้บ

เงินเดือนดว้ย  เพือมิให้ครูตอ้งเปรียบเทียบกบัการทาํงานสายอาชีพอืนทีไดรั้บเงินเดือนสูงทนัที         

ทีเรียนจบ เป็นการใหค้วามสาํคญักบัวิชาชีพครูซึงเป็นวิชาชีพชนัสูง ในแต่ละปี  ครูในระบบทุกคน

ตอ้งเขา้รับการอบรมไม่ตาํกว่า 100 ชวัโมง รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตอ้งไดรั้บการอบรม

ดว้ยเช่นกันมีการวางแผนการอบรมให้แต่ละคนอย่างต่อเนือง สิงคโปร์มีกลยุทธ์ในการดึงคน         

มีความรู้ความสามารถเขา้เป็นครู ให้การอบรมทีดี เตรียมโอกาสทางดา้นอาชีพทีดีให้กบัครู ทาํให้

สามารถดึงครูดีๆ เข้ามาในระบบจํานวนมากและปูเส้นทางอาชีพให้อย่างดีมีการรองรับ                  

การเจริญเติบโตของครูสู่ระดบัทีสูงขึน ใหส้วสัดิการทีดี เช่น ครูใหญ่เมือทาํงานครบ 6 ปีมีสิทธิได้

ลาพกัร้อนนานถึง 2 เดือน กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการดูแลวิชาชีพครู ทีเรียกว่า แผนการพฒันา

วิชาชีพและความกา้วหนา้ในอาชีพ(Education Service Professional Development and Career Plan: 

EduPac) โครงการนีเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ห็นช่องทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพของตน ทงัทีเป็น

สายการสอน สายการบริหาร หรือผูช้าํนาญการดา้นต่างๆ สิงคโปร์ให้ค่าตอบแทนครูโดยดูจาก

ผลงาน (Performance-based Compensation) ช่วยทาํให้ครูมีกาํลงัใจทีจะทาํผลงานให้ดีอย่าง

สมาํเสมอ  

ด้านการมส่ีวนร่วม 

 รัฐบาลสิงคโปร์เชือว่าผูป้กครองเป็นบุคคลทีมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก             

การเรียนรู้สามารถเกิดขึนไดท้งัทีโรงเรียนและทีบา้น ผูป้กครองมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เกิดการศึกษา

แบบองคร์วม และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีดีใหก้บันกัเรียน รัฐบาลสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

ของผูป้กครอง โดยการกระตุน้ให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน  

ด้านเทคโนโลย ี 

สิงคโปร์ไดมี้การบรรจุวิชา ICT ไวใ้นหลกัสูตรโดยใหใ้ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ในการสือสารรวมอยู่กับการเรียนการสอนทุกวิชา มีวตัถุประสงค์เพือยกระดบัประสบการณ์           

การเรียนรู้ของนกัเรียนและสร้างใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ได ้

รัฐบาลเพิมงบประมาณเพือการนาํเทคโนโลยีเขา้มาในชนัเรียน มีการทดลองตงัโรงเรียนอนาคต 

(Future Schools) เพือการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบในชันเรียน ให้เกิดกระบวน            

การเรียนรู้ทีสมจริงและใชง้านไดท้นัทีเมือจบการศึกษา  
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จุดเด่นของการจดัการศึกษา  

1. ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศทีมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

ถึงแม้ว่าจะ เป็นประเทศทีเล็กที สุดประเทศหนึงของโลกและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ                 

เหมือนประเทศอืนๆ รัฐบาลกับให้ความสําคัญต่อการพฒันาคน เพราะเชือว่าประชาชนคือ

ทรัพยากรทีมีค่าทีสุด รัฐจึงออกนโยบายการศึกษาทีชัดเจนสามารถปฏิบัติงานได้จนบรรลุ

วตัถุประสงค ์ 

2. ระบบการศึกษาเป็นแบบสองภาษา คือใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการและใช้

ภาษาแม่ในการเรียนรู้วฒันธรรมและสงัคม ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถทางภาษา อีกทงัสามารถ

สือสารกบัสงัคมโลกได ้ 

3. การศึกษาครอบคลุมความสนใจของผูเ้รียน (Broad-based Education) ตอบสนอง

ความสนใจ และการเรียนรู้ทีแตกต่างของนักเรียน (Learning Styles) จุดประกายการเรียนรู้ ผูเ้รียน

คน้พบความสามารถ และการพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ นอกจากนันยงัเน้นการเรียนรู้แบบ

องคร์วม (Holistic Education) ช่วยพฒันาความสามารถหลกัของนกัเรียนใหเ้ห็นคุณค่าของตน และ

มีความเป็นตวัของตวัเอง พร้อมกา้วสู่โลกแห่งการแข่งขนัในศตวรรษที 21 โดยเนน้สร้างผูน้าํให้กบั

โรงเรียน ป้อนครูดีใส่ระบบ เนน้การใชเ้ทคโนโลยกีารสือสารเขา้มาช่วยในกิจกรรมการเรียนรู้ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

4. มีโครงสร้างการจดัการศึกษาชดัเจนคือ 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักระทรวง ระดบัเขต 

ระดบักลุ่ม และระดบัสถานศึกษา รัฐบาลรวมอาํนาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง มีการวางโครงสร้าง

ระบบการจดัการเด็ดขาดชดัเจน  ทาํให้รัฐบาลสามารถขับเคลือนการศึกษาไดอ้ย่างรวดเร็วและ           

มีทิศทางชดัเจน มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  

5. รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาทีกา้วไกลโดยการพยายามเอาชนะขอ้จาํกดัของ

ประเทศ  ทงัดา้นการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ พืนทีของประเทศซึงมีขนาดเล็ก ขาดแคลน

ทรัพยากรมนุษย ์ พยายามเอาชนะขอ้จาํกนัเหล่านีด้วยการผลกัดันให้ประชากรของตนมีความรู้

ความสามารถ พร้อมทีจะต่อสู้กบัการแข่งขนักบัประเทศอืนๆและให้ความสําคญักบัการลงทุน           

ในการสร้างคุณภาพประชาชนสู่การพฒันาการศึกษาอยา่งเอาจริงเอาจงั  

6. มีกลยุทธ์ในการดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู โดยการให้ผลตอบแทนทีสูง และ                       

มีสวสัดิการทีดีแก่บุคคลกรทุกระดบัทีทาํงานในระบบการศึกษา อีกทงัมีองค์กรทีช่วยวางแผน                

การเจริญเติบโตในสายอาชีพครู มีการอบรมครูอย่างต่อเนืองสู่ครูมืออาชีพทีแทจ้ริงรวมถึงการใช้

ระบบ Performance-based Evaluation เพือการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
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สรุป  

ประเทศสิงคโปร์มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม นายกรัฐมนตรี           

ทุกคนของสิงคโปร์มีบทบาทและวิสยัทศัน์ทางการศึกษาทีชดัเจน ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาคน 

โดยเชือว่า ประชาชนคือทรัพยากรทีมีค่าทีสุด มีกฎหมายการปกครองทีเขม้งวดและมีนโยบาย

การศึกษาทีชดัเจน มีการออกแบบการจดัการวางแผน เรืองบุคลากร และตรวจสอบอย่างชดัเจน                

ทาํใหแ้ผนการศึกษาสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ทาํให้การศึกษาของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์กา้วรุดหนา้ไปกว่าประเทศอืนในภูมิภาคจึงถือว่าเป็นประเทศทีมีระบบการศึกษาทีดีทีสุด

แห่งหนึงในโลก7 

 การมธัยมศึกษาของบรูไน  

ประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam หมายถึง

ดินแดนแห่งความสงบสุข แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต คือบรูไน- มูอารา เบเลต ตูตง และ

เตมบูรง  เมืองหลวงชือว่าบนัดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) มีการปกครองภายใตร้ะบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ มีพระมหากษัตริยท์รงเป็นทังประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  รัฐธรรมนูญฯ กาํหนดให้

พระมหากษตัริยข์องบรูไนตอ้งเป็นชาวบรูไนเชือสายมาเลยโ์ดยกาํเนิด และใหน้บัถือศาสนาอิสลาม

นิกายสุหนี  เป็นประเทศทีมีการจดัระเบียบสังคมตามขอ้บญัญติัของศาสนามุสลิมและตอ้งปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด มีระบบรัฐสวสัดิการทีมีประสิทธิภาพ ซึงรัฐให้หลกัประกนัดา้นการศึกษา  บรูไน

เป็นประเทศทีมีพืนทีเล็กเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศสิงค์โปร์ และอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ดว้ยกนัทงัหมด 10 ประเทศ ซึงเป็นประเทศทีมีความมนัคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็น

ผูผ้ลิตนาํมนัรายใหญ่อนัดบัสามในภูมิภาคอาเซียน ดว้ยวิสยัทศัน์ทีดีเยียมของผูน้าํจึงไดน้าํประเทศ

เตรียมพร้อมรับการเปลียนแปลงของโลก มีนโยบายเปลียนแปลงเศรษฐกิจของประเทศทีพึงพา

นาํมนัเป็นหลกัไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจทีมีความหลากหลายมากยิงขึน มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึน และมีมาตรการเปิดเสรีดา้นการคา้และบรรยากาศทีเอืออาํนวย

ต่อการลงทุนจากต่างประเทศ  

นโยบายการศึกษา  

ปี พ.ศ 2550 ไดมี้การกาํหนดการศึกษาภาคบงัคบั (Compulsory Education Order พ.ศ 

2550) บงัคบัให้เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานอย่างน้อย 9 ปี เริมตงัแต่อาย ุ 6-15 ปี 

                                                             
7ชามาภทัร สิทธิอาํนวย, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการ

พฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 2. 
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รัฐบาลจดัการศึกษาให้ฟรีไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั และให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพ 

ของประชากร วิสัยทศัน์แห่งชาติคือ การศึกษาทีมีคุณภาพนาํประเทศพฒันาไปสู่สันติสุข และ         

ความ มั งคั งโด ย มุ่ง มั นทีจ ะพัฒ นาป ระช ากรให้ เ ป็ นบุค คลที มีการ ศึกษ าสูง และ มีฝี มื อ 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสาํหรับประชากร          

ใหส้ามารถเผชิญกบัการแข่งขนับนฐานความรู้ของโลกได ้ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศใช้ระบบการศึกษาแห่งชาติ  ภายใต้หลักการและปรัชญาจงรักภักดี ต่อสถาบัน

พระมหากษตัริยใ์นศาสนาอิสลามมาเลย ์ชือว่า Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 หรือ SPN 

21 (National Education System for Twenty- First Century) เน้นนโยบายการศึกษา 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ส่งเสริมและรักษาภาษามาเลยที์จะยงัคงมีบทบาทสาํคญัอยา่งต่อเนืองในระบบการศึกษาของบรูไน

ดารุสซาลามในขณะทีภาษาองักฤษก็ไม่ไดถ้กูทอดทิง จดัใหมี้การสอนอิสลามศึกษาเพือให้มนัใจว่า

คุณค่าแบบอิสลามและวิถีชีวิตแบบอิสลามถกูบูรณาการเขา้ไปในหลกัสูตรการศึกษาอยา่งเหมาะสม 

จดัการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างน้อย 12 ปี นับตงัแต่ก่อนวยัเรียน (๑ ปี) ระดบัประถมศึกษา จนถึง

มธัยมศึกษาตอนต้นหรืออาชีวศึกษา และมธัยมตอนปลายจัดให้มีการใช้หลกัสูตรทั วไป และ             

การสอบของรัฐในทุกโรงเรียนทั วประเทศ เปิดโอกาสในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้ได้รับ

การศึกษาตามความตอ้งการเพือการพฒันาประเทศ สร้างเอกลกัษณ์ประจาํชาติ ความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริยแ์ละระบบการศึกษาทีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความคล่องตวั และเพือให้

บรรลุผลสาํเร็จในการเปลียนแปลงของประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางนโยบาย โดยการ

กาํหนดหลกัสูตรการศึกษาใหม่ๆทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง มีวางแผนทบทวนโปรแกรม

การศึกษาระดบัสูงและแผนกลยุทธ์เป็นพิมพเ์ขียวสาํหรับการศึกษา ICT  การจดัสรรงบประมาณ

และการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผน SPN 21 นี พร้อมตวัชีวดัKPI ในแต่ละ

ดา้น การมธัยมศึกษา มีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี ระดบัมธัยมปลายหรืออาชีวศึกษาหรือ

เทคโนโลยี 2-3 ปี และระดับก่อนอุดมศึกษา 2 ปี ซึงเด็กทุกคนหลงัจากจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 6 ปี  ตอ้งเขา้รับการทดสอบขอ้สอบกลาง (PCE: Primary Certificate of Examination) 

ซึงการศึกษาในระดบันี มีจุดประสงคเ์พือปูพืนฐานดา้นการเขียน การอ่าน และการคาํนวณ เพือจะ

ไดน้าํความรู้เหล่านีไปใชใ้นการพฒันาตนเอง การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีระยะเวลา              

3 ปี หลงัมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ นักเรียนตอ้งรับการทดสอบ The Penilaian Menengah Bawah 

(PMB) or Lower Secondary Assessment Examination จึงจะสามารถเขา้เรียนต่อระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเลือกเรียนวิชาดา้นช่าง และเทคนิคพืนฐานทีสถาบนัการศึกษาทางเทคนิคและ

อาชีวศึกษาได ้ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา 2-3 ปี นกัเรียนสามารถเลือกเรียนสายศิลป์ 
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สายวิทย ์หรือสายอาชีพหลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแลว้ (ระดบั5) นักเรียนตอ้ง

สอบข้อสอบ Brunei-Cambridge OrdinaryLevel: GCE O level examination หรือเมือสําเร็จ

การศึกษาระดบั 6 เด็กตอ้งสอบขอ้สอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education: 

BCGCE A level ถึงจะมีสิทธิเรียนต่อระดบัก่อนอุดมศึกษาซึงมีระยะเวลา 2 ปี ประเทศบรูไน               

มีการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา โดยมอบอาํนาจตามประเภทของงาน ไดแ้ก่ การให้อาํนาจ

ความรับผดิชอบของหน่วยงานส่วนกลางไปยงัโรงเรียน แต่ความรับผดิชอบสูงสุดยงัอยูที่หน่วยงาน

ส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หอ้าํนาจการบริหารแก่ผูน้าํในโรงเรียน อาทิเช่น การเสริมสร้าง

กาํลงัคนขึนอยูก่บัผูน้าํในโรงเรียน  มีการพฒันาระบบกลุ่มโรงเรียนสาํหรับระดบัมธัยม (Cluster) 

และให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากขึน อีกทังให้ผูน้ ําโรงเรียนมีอาํนาจในการจัด

โครงสร้างการบริหาร มีการแต่งตงัผูน้าํและจดัตงัเป็นคณะกรรมการทีมผูน้าํ เพือให้สมาชิกไดอ้อก

ความคิดเห็น ข่าวสาร และวิธีปฏิบติัทีดีทีสุด มีการอภิปรายประเด็นต่างๆเพือนาํไปสู่แผนปฏิบติัการ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนมีเวทีในการแลกเปลียนความคิดเห็น การระดมสมอง ไดล้งมือปฏิบติั

เกียวกบัปัญหาทางการศึกษา และมีการปรับปรุงผลการดาํเนินงานทงัดา้นวิชาการและไม่ใช่วิชาการ  

ด้านงานวชิาการ  

งานวิชาการเป็นภารกิจสําคัญทีสุดของการบริหารจัดการสถานศึกษาขันพืนฐาน              

ตรงตามแผนการศึกษาชาติ สาํหรับศตวรรษ 21 มีรายละเอียดดงันี  

1. การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานถูกพฒันาจากส่วนกลางโดยรับ

ความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีสาํคญัของประเทศ ทุกโรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานตอ้งใช้

หลกัสูตรแกนกลางนี โดยความรับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัของ  

2 หน่วยงานชือ Department of Curriculum Development และ Co - Curriculum Department 

เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษาแบบองค์รวม หลกัสูตรแกนกลางนีจึงเป็นหลกัสูตรแบบ

กวา้งสมดุลและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทีแตกต่าง กรอบการเรียนรู้แบบกวา้งนีผูเ้รียน       

จึงไดรั้บการพฒันาทกัษะทีสาํคญั ความรู้ และความเข้าใจตามทีตนเองตอ้งการดว้ยเจตคติและ         

คุณค่าทีทาํให้แน่ใจว่าจะเกิดการพฒันาแบบองค์รวม ขณะเดียวกันก็ ให้ความสําคญัว่าผูเ้รียน            

เป็นหัวใจของการเรียนการสอน ส่วนกระบวนการเรียนรู้ขึนอยู่กับความต้องการของผูเ้รียน          

แต่ละคน การปลูกฝังแนวคิดเกียวกับสถาบันพระมหากษัตริยม์ลายูอิสลามและจริยธรรม                 

เป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจทงัต่อตนเอง โรงเรียน สภาพแวดลอ้มและประเทศ

ของตน ทงันีหลกัสูตรการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จึงใหท้างเลือกทีหลากหลายตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน โดยแบ่งเป็น 4 โปรแกรมคือ โปรแกรมการศึกษาทวัไปเนน้วิชาการ โปรแกรมการศึกษา

ประยุกต์เน้นการบูรณาการดา้นเทคโนโลยีและธุรกิจ โปรแกรมการศึกษาเฉพาะทางเน้นผูเ้รียน             
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ทีมีความสามารถพิเศษ และโปรแกรมการศึกษาพิเศษ สําหรับผูเ้รียนทีมีปัญหาด้านสุขภาพ 

สติปัญญารวมทงัการรับรู้ ผูเ้รียนทีมีความบกพร่องในดา้นการมองเห็น การไดย้ิน และการเรียนรู้

ดว้ยความยากลาํบาก  

2. การจดัการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการมีการมอบอาํนาจไปยงัครูผูส้อน              

ให้สามารถกําหนดวิธีการเรียนการสอนและการประเมินซึงเน้นความสามารถทีแตกต่างกัน          

เด็กเรียนเก่ง และเรียนอ่อนต้องพัฒนาและดําเนินการเรียนการสอนตามความต้องการและ

บุคลิกลกัษณะของผูเ้รียนตามกรอบหลกัสูตรแกนกลาง การมอบอาํนาจนีรวมถึงบุคลากรทีไม่มี

หนา้ทีสอน มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางรวมทงัจดัใหมี้สิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตรวจสอบเนือหาการสอนว่าบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามแผนการสอน อีกทงัครูผูส้อนตอ้งรายงานความก้าวหน้าของเด็กให้ผูป้กครอง

ทราบดว้ย  

3. การประเมินผลการเรียนมุ่งเปลียนระบบการวดัผลแบบเดิมทีเน้นการวดัผล

ความกา้วหนา้ของการเรียนการสอนจากระดบัการศึกษาหนึงสู่อีกระดบัหนึงดว้ยการใหเ้ด็กนกัเรียน

สอบข้อสอบกลางซึงรับผิดชอบโดยสภาการรับรองแห่งชาติ แต่เมือพบว่าการทดสอบแบบนี           

สร้างความเครียดความกงัวลให้กบันักเรียน และไม่สามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพได ้ จึงหันมาใชก้ารวดัผลแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School - Based Assessment)          

ทีเนน้การประเมินผลอยา่งต่อเนือง โดยเรียกแบบฟอร์มนนัว่า Check-point Assessment เป็นการวดั

ทงัความรู้และความชาํนาญของนักเรียน ทาํให้การประเมินเป็นส่วนหนึงของการปฏิบัติการ           

ในหอ้งเรียน ซึงจะเนน้ในเรืองนักเรียนเรียนรู้อย่างไร และสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลตวัเอง

เพือปรับปรุงการเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นการเสนอแนะแบบสร้างสรรค ์ 

ด้านงานงบประมาณ  

กระทรวงศึกษาธิการทาํหน้าทีรับผิดชอบในการจดัสรรงบประมาณและการระดม

ทรัพยากรสู่โรงเรียน ผูน้าํโรงเรียนทอ้งถินรับมอบอาํนาจในการบริหารโรงเรียนภายใตง้บประมาณ

ทีไดรั้บการสนับสนุนมาจากรัฐบาลส่วนกลางและเงินค่าธรรมเนียมทีโรงเรียนเรียกเก็บจากเด็ก 

หรือใหเ้ช่าโรงอาหาร และโรงเรียนตอ้งจดัสรรเงินนีเพือช่วยเหลือครูทีขดัสน  มีการจดัสรรงบเพิม

ให้กับโครงการรักษาบาํรุงระบบคอมพิวเตอร์ โครงการสงวนรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศ            

ทางเทคโนโลยดีว้ยงบต่อเนือง  มีโครงการช่วยเหลือทางการเงินสาํหรับเด็กและครอบครัวทียากจน 

และงบประมาณสาํหรับการเช่ารถบสัและเรือโดยสาร tamuai สาํหรับบริการนกัเรียนในการเดินทาง

มายงัสถานศึกษา โครงการสงวนรักษาทรัพยสิ์น ความต้องการในการจดัซืออุปกรณ์การเรียน             

การสอนสาํหรับโรงเรียน รวมทงัซืออุปกรณ์ทีจาํเป็นสาํหรับนักเรียนพิเศษ เพิมความถนัดและ
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ความสามารถ โครงการพฒันาโครงสร้างพืนฐานสาํหรับสร้างโรงเรียนใหม่และปรับปรุงโรงเรียน 

ทีมีอยู่แลว้ภายใตโ้ครงการทีชือว่า Building of Schools and Infrastructure Improvement (BISAI) มีการ

สร้างอาคารสาํหรับโรงเรียนระดับ มธัยมศึกษา มีการจดัสรรงบประมาณให้กับโครงการ ICT 

หลกัสูตรการประยกุตใ์ชก้ารเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ ดาํเนินโครงการใหทุ้นการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

(Award Scholarships) และปฏิรูปการเรียนการสอนโดยการใช ้ICT เพือเพิมศกัยภาพและสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาการศึกษาสาํหรับศตวรรษที 21  

ด้านงานบุคคล  

บรูไนใหค้วามสาํคญัในเรืองคุณภาพของครูซึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอนและ

การผลิตประชากรให้เป็นผูมี้คุณภาพการศึกษาสูง มีความสุข การจดัฝึกอบรมครูจึงเป็นเรืองทีมี

ความสําคญั  รัฐบาลกาํหนดคุณสมบติัขันตาํของครูตามระดบัการศึกษา ครูระดบัมธัยมศึกษา 

กาํหนดให้ครูทีมีปริญญาบตัรใบแรกในสาขาอืนๆทีไม่ใช่การศึกษาจะตอ้งสมคัรเขา้เรียนในชัน

ประกาศนียบตัรครูภายใน 3 ปี ทีเริมทาํงานเป็นครูก่อนทีจะไดรั้บการยืนยนัการว่าจา้งงาน สาํหรับ

ตาํแหน่งครูใหญ่นนั ตอ้งเขา้รับการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรเกียวกบัการบริหารโรงเรียน 1 ปี 

ส่วนครูทีทาํหนา้ทีตรวจสอบโรงเรียนจะถูกส่งไปองักฤษ เขา้รับการอบรมหลกัสูตร Her Majesty 

Inspectors (HMI) เป็นเวลา 3 เดือน รวมทงัการจดัอบรมหลกัสูตรระยะยาวและระยะสันแก่

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตามแต่ความจาํเป็น ไดแ้ก่ การบริหารโรงเรียน หวัหนา้งานและการสอนความ

เป็นผูน้าํ การพฒันาบุคลากร  ความรู้ความสามารถในการเตรียมโปรแกรมของโรงเรียน ความรู้

ความสามารถในการให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษา การดาํเนินการและประเมินการพฒันาหลกัสูตร

ของโรงเรียน ประชาสมัพนัธ ์การบริหารการเงิน ปัจจุบนัครูตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้น

การศึกษา (M Teach) เท่านนั ผูบ้ริหารโรงเรียนรับผดิชอบในการส่งเสริมความกา้วหน้าของครูและ

บุคคลากร พฒันาครูในโรงเรียน ครูใหญ่และครูซึงทาํงานในโรงเรียนของรัฐนันถือว่าเป็น

ขา้ราชการของรัฐและอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการซึงจะส่งเสริมปรับปรุงความ

เป็นมืออาชีพของครู เงินเดือนครูอยูใ่นช่วง 1,020 - 2,810 เหรียญบรูไนต่อเดือน ขึนอยู่กบัระดบัชนั

ทีสอน โดยทวัไป ถา้สอนใน Grade 2 เงินเดือนจะอยู่ในระหว่าง 1,050 - 2,465 เหรียญบรูไน 

ปัจจุบนัหน่วยงานซึงเป็นบริษทัทีปรึกษาและบริหารจดัการสรรหาบุคคลากรครูสอนภาษาองักฤษ

จากต่างประเทศเขา้มาสอนในโรงเรียนของรัฐในประเทศบรูไน ซึงเป็นบริษทัชนันาํจากประเทศ

องักฤษ โดยมีสัญญากบัรัฐบาลในการจดัหาครูองักฤษกว่า 200 คนจากต่างประเทศทีมีวุฒิและ        

มีประสบการณ์เดินทางมาสอนในโรงเรียนของรัฐทงัระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาโดยครู           

ทีไดรั้บการคดัเลือกใหส้อนจะไดรั้บเงินเดือน โบนสัและสวสัดิการต่างๆมากมายรวมทงัไดรั้บการ
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ยกเวน้ภาษีดว้ย แต่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีระบุของบริษทัจดัหางาน และไดรั้บเงินเดือนเฉลีย

เดือนละประมาณ 3,500 - 5,500 เหรียญบรูไน  

จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

1. บรูไนเป็นประเทศทีมีเศรษฐกิจทีมงัคงัจากการเป็นผูผ้ลิตนาํมนัปิโตรเลียมและก๊าซ

ธรรมชาติ เป็นอนัดบั 3 ในประชาคมอาเซียน บรูไนจึงสามารถให้สวสัดิการการศึกษาขนัพืนฐาน

ฟรีแก่ประชาชนไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั  

2. มีการดาํเนินการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมเด็กทุกคนพร้อมกฎหมายลงโทษชดัเจน

เพือสร้างเด็กทุกคนให้เขา้ถึงการศึกษาอย่างจริงจงั ผูป้กครองถือว่ามีความผิดและตอ้งโทษปรับ           

ไม่เกิน 5,000 หรือจาํคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทงัปรับและจาํนอกจากนีบรูไนมีนโยบายการศึกษาแบบ

รวม และ Specialized Education และ Special Education สําหรับเด็กแต่ละประเภททีมีความ

แตกต่างในความตอ้งการทีจะสามารถเขา้ถึงการศึกษาได ้ 

3.โครงสร้างการบริหารจัดการประเทศและหน่วยงานของรัฐ ที มีวิสัยทัศน์                  

จึงเอืออาํนวยต่อการบริหารประเทศและใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบทังกระทรวงวฒันธรรมและการกีฬา ทาํให้เกิดความร่วมมือและมีการกาํหนดและ

ดาํเนินการใหแ้ผนงานต่างๆ สาํเร็จดว้ยดีในการเตรียมประชากรของประเทศกา้วสู่ยคุการแข่งขนัสูง

ดว้ยระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีสุขภาพร่างกายทีแขง้แรงและยึดมนัอยู่ในปรัชญาของอิสลาม

ภายใตส้ถาบนักษตัริย ์ 

4. รัฐการกระจายอาํนาจโดยการมอบหมายอาํนาจออกมาเป็นงานๆ (delegate) เช่นการ

สร้างกาํลงัคน ในระดบัครูใหญ่ หรือครู การให้เสรีภาพในการสอนแก่ครู ผูน้าํของโรงเรียนไดรั้บ

มอบหมายเสรีภาพในการคิดโครงสร้างสถานศึกษา การพฒันาระบบกลุ่มโรงเรียนโดยโรงเรียนของ

รัฐทีอยูใ่นเขตการศึกษาเดียวกนัมารวมกนัเป็นเขตการศึกษาเดียวกนัมีการคดัเลือกคณะกรรมการ

ผูน้าํ สมาชิกสามารถแบ่งปันขอ้มูล ความคิด วิธีปฏิบติัทีดีทีสุด มีการสนับสนุนให้ชุมชนเขา้มา          

มีส่วนในการจดัการศึกษา มีหน่วยงานอิสระทีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และสมาคมผูป้กครอง ครู

เพือให้มีส่วนร่วมมากขึนในเรืองการหาทุนและการจดักิจกรรมเกียวข้องกับการเรียนการสอน        

ของเด็ก มีความคิดริเริมในการพฒันาปรับปรุงการศึกษาใหม่เพือให้ประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน 

มีการดาํเนินการใชโ้รงเรียนตน้แบบ (Model School) เพือนาํการศึกษาไปสู่ความเป็นอิสระและ

สามารถตรวจสอบได้ ซึงคาดหวงัว่าจะนําไปสู่การคิดค้นใหม่และการบริหารจัดการแบบ

สร้างสรรค ์และรอการประเมินผลสมัฤทธิ  
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5. มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพือการพัฒนาบุคลากรให้กับ

กระทรวงศึกษาธิการ เพือการศึกษาและพฒันาเด็กรุ่นใหม่นี เพือให้เด็กสามารถคน้หาความถนัด

ของตนเอง มีอาชีพและตอบความตอ้งการของตลาดงานในยคุศตวรรษที 21  

6. รัฐทาํการวิจยัและมีขอ้มลูทางสถิติเพือใหเ้ขา้ใจประชากรของตนเองว่าอยู่ทีจุดไหน 

และตอ้งปรับปรุงส่งเสริมอย่างไร โดยเฉพาะในเรืองคุณภาพของครู ความเป็นอยู่และสวสัดิการ 

ของครู จึงมีการกระจายงบประมาณในการปรับโครงสร้างเงินเดือน พฒันาครูและทาํอย่างต่อเนือง

เป็นแผน 5 ปี และต่อออกไปทุก 5 ปี  

สรุป  

ประเทศบรูไน เป็นประเทศเดียวทีมีการปกครองภายใตร้ะบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 

มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และดว้ยวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกลทีตอ้งการเตรียมประเทศและพฒันา

ประชากรสู่ประเทศทีไม่พึงพานํามนัและเป็นประชากรทีมีคุณภาพพร้อมแข่งขันกับสังคมโลก         

ทีกาํลงัเปลียนแปลงในศตวรรษที21 กระทรวงศึกษาธิการซึงเป็นหน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบ

การศึกษาทุกระดบัทวัประเทศไดข้านรับแผนชาติโดยออกแผนการศึกษาแห่งชาติระบบใหม่ชือว่า 

National Education System for Twenty-First century ซึงยงัคงเน้นทีจะให้การศึกษาแก่ประชาชน

ทุกระดบัอยา่งครอบคลุม รัฐใหก้ารศึกษาฟรีแก่เด็กสญัชาติบรูไนตงัแต่ก่อนประถมวยัจนถึงระดบั

มหาวิทยาลยั มีการปรับลดการสอบวดัผลดว้ยขอ้สอบกลางไปใชก้ารทดสอบแบบ School Based 

system มีการกระจายอาํนาจจากกระทรวงศึกษาธิการสู่โรงเรียนทอ้งถินแบบ Delegate โดยใชร้ะบบ 

School zoning และ school Cluster กบัมธัยมศึกษาและนาํเอาหน่วยงานทอ้งถินเขา้มีส่วนในการ

แบ่งปันความรู้ Best Practice ปรับการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษาต่างๆใหแ้ก่โรงเรียนทอ้งถิน 

ให้ความสาํคญักบั ICT เพือตอบรับความต้องการทีเปลียนแปลงของตลาดการคา้ และให้อตัรา           

การเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาสูงขึน ใหมี้ความรู้ในเรืองภาษาอิสลาม ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์แต่ยงัคงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และปฏิบติัศาสนาและวฒันธรรมประเพณี

ของอิสลาม มีการกาํหนดตวัวดัผล KPI อย่างชัดเจนมีการติดตามผล และการรายงานผลอย่าง            

มีประสิทธิภาพ 8 

การมธัยมศึกษาของฟิลปิปินส์  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศทีประกอบดว้ยเกาะมากมายประมาณ 7,170 เกาะ 

เกาะใหญ่มี 3 เกาะ คือ ลูซอน (Luzon) วิซาเยส (Visayas) และมินดาเนา (Mindanao) เมืองหลวง                

                                                             
8อรุณี ตระการไพโรจน์, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการ

พฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 20. 
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คือ กรุงมะนิลา มีความหลากหลายทางเชือชาติ และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม 

การศึกษา และอุตสาหกรรมรวมของประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ขึนชือในเรืองของการร้องรํา                  

ทาํเพลง ประชาชนรักเสียงเพลง และความสนุกสนาน สังคมฟิลิปปินส์เป็นสังคมทีประชาชน            

มีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ในด้านการเมืองการปกครองฟิลิปปินส์           

เป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา หลงัสงครามโลกครังที 2 ได้รับเอกราชในวนัที                      

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารประเทศ  

นโยบายการศึกษา  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มุ่งเน้นการจดัการศึกษาขนัพืนฐานเพือให้แต่ละบุคคลสามารถ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม มีคุณภาพทงัต่อตนเองและชุมชน ช่วยในการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล ซึงถือเป็นพืนฐานในการอยูร่่วมกนัในสงัคม ส่งเสริมการอบรมกาํลงัคนของประเทศ

ใหมี้ทกัษะเพือเป็นแรงงานระดบัชาติ มีการวิจยั และพฒันาองค์ความรู้ใหม่ สาํหรับพฒันาคุณภาพ

ชีวิตมนุษย ์อย่างมีประสิทธิภาพ การมธัยมศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีการจดัการศึกษาทงัใน

ระบบและนอกระบบ การศึกษาระดับมธัยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี โดยนักเรียนต้องเรียนจบชัน

ประถมศึกษาตอนปลายก่อน นกัเรียนส่วนใหญ่ทีเรียนชนัมธัยมศึกษาจะมีอาย ุ12 ปีและเรียนจบเมือ

อายุ 15 ปี ระบบการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ใกลเ้คียงกับระบบการศึกษาในระบบของ

สหรัฐอเมริกา ดา้นการจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐานฟิลิปปินส์กาํหนดบทบาทและความรับผดิชอบ

การบริหาร ต่างๆ จากส่วนกลางไปถึงระดบัโรงเรียน  หน้าทีหลกัของสาํนักงานในพืนทีต่าง ๆ คือ

การประกนัคุณภาพมีหน้าทีติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของทุกโรงเรียน และให้การ

สนบัสนุนดา้นอืนๆแก่หน่วยงานระดบัอาํเภอและโรงเรียนครอบคลุมการศึกษามธัยมศึกษา โดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management - SBM) คือการให้การศึกษาขนัพืนฐานทีมีคุณภาพ 

มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขา้รับการศึกษา มีการจดัตงัมลูนิธิสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพือให้ไดรั้บการบริการไดท้วัไปอย่างดี  ทงัทีเป็นการศึกษาของรัฐและเอกชน บูรณาการระบบ

การศึกษา เชือมโยงกบัเป้าหมายของการพฒันาชาติ ซึงไดรั้บการสนับสนุนจากธนาคารโลก เช่น

โครงการจดัหาเงินทุน สาํหรับโครงสร้างพืนฐานของโรงเรียน การฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตร 

โดยให้สถานศึกษามีอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตดัสินใจ          

ในการบริหารจดัการทงัดา้นวิชาการงบประมาณ บุคลากรและการบริหารทวัไป ใหมี้คณะกรรมการ

สภาโรงเรียน (School Council) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน ตวัแทน

ครู ผูท้รงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนและ
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ผูป้กครอง ทงันีการบริหารจดัการ    ทีรับผดิชอบร่วมกนัตามภาระงานของสถานศึกษานนั จะทาํให้

เกิดความเป็นเจา้ของและทาํใหผ้ลการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นทียอมรับได ้ 

ด้านงานวชิาการ  

การบริหารวิชาการยึดหลกัการความมีส่วนรวมของคนในชุมชน ผูป้กครองโดย

โรงเรียน ชุมชน เจา้หน้าทีอืนๆของโรงเรียน ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมในดา้นต่างๆ รวมทัง                

การจดัทาํ แผนแม่บทในการพฒันาโรงเรียน ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบไดแ้ก่ กอง

พฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development Divisions) ปัจจุบันกาํลงันาํโครงการ K to 12                         

ซึงเป็นหลกัสูตรสาํหรับการศึกษาในระดับมธัยมศึกษา ไปใชใ้นสถานศึกษาต่างๆ ทวัประเทศ              

ซึงมีวิสยัทศัน์ทีตอ้งการสร้างสมรรถนะพืนฐานใหเ้กิดขึน มีอารมณ์เติบโตสมวยั ตระหนักถึงสังคม

มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมกบัชุมชน สังคม เตรียมพร้อมทกัษะสาํหรับโลกการทาํงาน ทกัษะ    

การเป็นผูป้ระกอบการและศึกษาต่อในระดับสูง สร้างเสริมทักษะทีตรงกับความต้องการ                            

ของตลาดแรงงาน มีศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัโลก  

ด้านงบประมาณ  

สถานศึกษาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐผนัแปรตามจาํนวนผูเ้รียนโดยทุกโรงเรียน           

จะไดรั้บเป็นค่าการบาํรุงรักษาและค่าใชจ่้ายอืนๆ ในการดาํเนินงานของโรงเรียนทีเป็นสัดส่วน           

กบัการลงทะเบียนเรียนของนกัเรียนในแต่ละโรงเรียน นอกจากรายไดที้สนับสนุนจากรัฐแลว้ยงัมี

จากหน่วยงานในระดบัภูมิภาค จากหน่วยงานในระดบักรมและจากเขตพืนที ภาครัฐส่งเสริมให้มี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชนและหุน้ส่วนต่างๆ โรงเรียนสามารถบริหารจดัการรายได้

ตามแผนงาน และตามความตอ้งการของตนเองโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

โรงเรียน และมีหน่วยงานจากเขตพืนทีตามทีกฎหมายระบุเป็นผูต้รวจสอบถ่วงดุล 

ด้านงานบุคคล  

หน่วยงานในเขตพืนทีมีอาํนาจบริหารบุคลากร รับผิดชอบในดา้นอตัรากาํลงัครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยคุณสมบัติของครูจะต้องเป็นผูที้มีปริญญาตรีทางด้านการศึกษา                

และถา้สอนในระดับมธัยมศึกษาต้องมีวิชาเอกวิชาโท ทีตรงกับการในโรงเรียนระดับมธัยม             

แล ะผา่นการอบรมจากสถาบนัฝึกหดัวิชาชีพครู ผูบ้ริหารโรงเรียนมีอาํนาจหน้าทีในดูแลปกครอง

ครูและบุคลากรทางศึกษาทีอยูใ่นโรงเรียนซึงรวมถึงการอบรมพฒันาและการนิเทศครูในโรงเรียน

ดว้ย ผูที้จะประกอบวิชาชีพครู ตอ้งสาํเร็จจากสถาบนัฝึกหัดครูทีไดรั้บการรับรอง ผูบ้ริหารและครู

ในโรงเรียนมาจากการจา้งของคณะกรรมการสภาโรงเรียน โดยตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

จากหน่วยงานของรัฐ 
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จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

1. นโยบายในปัจจุบนั คือ อาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียน อนัไดแ้ก่ หนา้ทีการอาํนวยการ

และรับผดิชอบและทาํความเขา้ใจทีตรงกนัในการปรับปรุงการสอนและผลสัมฤทธิทางการศึกษา 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีในการจัดการเงินกองทุนในการดูแลรักษาโรงเรียนและการใช้จ่ายในการ

ปฏิบติัการอืนๆ การกระจายอาํนาจของระบบการศึกษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นันเป็นการส่งต่อ

อาํนาจในการตัดสินใจไปสู่ระดับโรงเรียนเพือการพฒันาทีคล่องตัวและสอดคลอ้งกับบริบท            

ทีแตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียน  

2. โครงการ K to 12  เปลียนแปลงระบบการศึกษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึงเป็น

ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการของ กรมศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาระดบัสูง สาํหรับ

การศึกษาขนัพืนฐานนัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีการศึกษาขนัพืนฐาน 10 ปี ซึง 4 ปีในระดับ

มธัยมศึกษา ด้วยระยะเวลาการศึกษาขันพืนฐานทีสันนีเป็นการยากทีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะ

แข่งขนักบัประเทศอยา่งญีปุ่นและเกาหลี ดงันนัโครงการ K to 12 จึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบัทีกาํลงั

ดาํเนินการใชใ้นโรงเรียนนาํร่องทีมีความพร้อมและยงัเป็นการเพิมเวลาให้กบัเรียนวิชาพืนฐานใน

บางวิชาสาํคญัเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ดงันันทุกฝ่ายทีมีความตงัใจจริงทีจะปรับปรุงระบบ

การศึกษาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต้องระดมเวลาและทรัพยากรในดา้นการศึกษา ดว้ยความ

คาดหวงัทีว่าระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะสามารถแข่งขนัในเวทีระดบัโลกได ้            

สรุป  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไดชื้อว่า เป็นศนูยก์ลางทางการศึกษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

เนืองจากมีหลกัสูตรการศึกษาอนัทนัสมยัแบบเดียวกบัสหรัฐอเมริกา ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์นันเป็นแบบในระบบและนอกระบบ การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาจะฟรีค่าเล่าเรียน

เฉพาะในโรงเรียนของรัฐ แต่ไม่เป็นการศึกษาภาคบงัคบั โดยมีเป้าหมายการให้การศึกษาแก่ทุกคน 

(Education for all) ปลกูฝังเรืองของความรักชาติ และเชือชาติ ความเป็นมนุษยชาติ เคารพในสิทธิ

เสรีภาพ จิตสาธารณะ สิทธิ และหน้าทีของพลเมือง ยึดมนัในคุณธรรม จารีตและมีวินัยในตนเอง 

กระตุน้การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค ์เร่งพฒันาแรงงงานวิชาชีพชนัสูง ดา้นการกระจาย

อาํนาจบริหารการศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Based 

Management) เป็นการส่งต่ออาํนาจในการตดัสินใจไปสู่ระดบัโรงเรียนเพือการพฒันาทีคล่องตวั

และสอดคลอ้งกบับริบททีแตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียน โดยรัฐจดัสรรงบประมาณจาํนวนมากและ

การสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพือการจัดหาทรัพยากรเพียงพอทีจะขจัดช่องว่าง            
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ของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน และเร่งพฒันาครูและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  การศึกษา

คือเครืองมือสาํคญัในการพฒันาประเทศทียงัยนืทีสุด GO! Education 9   

การมธัยมศึกษาของอนิโดนีเซีย  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่ เกาะทีใหญ่ทีสุดในโลกมี 17,508 เกาะ

ประกอบดว้ยชนพืนเมืองกว่า 500 กลุ่ม หลายเชือชาติและเผ่าพนัธุ์แต่ละเผ่าพนัธุ์ต่างก็มีมรดกทาง

วฒันธรรม และลกัษณะทางสังคมของตนสืบทอดกนัมาชนเหล่านีเมือถูกรวมกนัเขา้ภายใต้ระบบ

การเมืองเศรษฐกิจและการป้องกนัประเทศร่วมกนัจากการทีสภาพทีตงัทางภูมิศาสตร์ของประเทศ

อินโดนีเซียมีลกัษณะแยกกนัเป็นหมู่เกาะมากมาย และมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลประชากร

ติดต่อกนัไดย้าก ทาํให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวฒันธรรมของตนเองจึงปรากฏลกัษณะวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาทีใชผ้ิดแผกแตกต่างกนัไป ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือ

ศาสนาอิสลาม เป็นประเทศทีมีประชากรชาวมุสลิมมากทีสุดในโลก จากการสาํรวจของพิวโกลบอล

แอตติจูดส์ (Pew Global Attitudes) พบว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศเคร่งศาสนาทีสุดในโลก           

ภาษาพืนเมืองทีใชม้ากทีสุดคือภาษาชวา ส่วนภาษาประจาํชาติคือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย มีการ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 33 เขต ประกอบดว้ย 28 จงัหวดั และเขตปกครองสถานะพิเศษ 5 แห่ง 

การปกครองประเทศใชร้ะบอบประชาธิปไตยระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary Republic ซึงมีการ

ปกครองตนเองในบางพืนที (Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีทีมาจากการเลือกตงัเป็น

ประมุข และหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ซึงไดก้าํหนดให้ใชห้ลกัปัญจศีลในการปกครองประเทศอนัไดแ้ก่ 

1) นบัถือพระเจา้องคเ์ดียว 2) เป็นมนุษยที์เจริญและคงไวซึ้งความเทียงธรรม 3) ความเป็นเอกภาพ

ของอินโดนีเซีย 4) เป็นประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน และ 5) ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซีย 

ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตงัโดยตรง ระบบการศึกษาของอินโดนีเซียไดค้าํนึงถึงความสาํคญั

ของกระบวนการเรียนรู้ทุกลกัษณะครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั โดยจาํแนกเป็นการศึกษาในโรงเรียน (School Education) กบัการศึกษานอก

โรงเรียน (Out of School Education) วิสัยทศัน์ทางการศึกษาของอินโดนีเซียมีดงันีคือ “สังคม

อินโดนีเซียดาํรงอยูอ่ยา่งสงบสุข เป็นประชาธิปไตย มีความยติุธรรม มีความสามารถในการแข่งขนั

กบันานาชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองบนพืนฐานเอกภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดว้ยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทีมีความสมบูรณ์ความสามารถพึงตนเอง ศรัทธาและยาํเกรงต่อพระเจา้ คุณธรรม 

จริยธรรม ความรักในประเทศชาติจงรักภกัดีต่อกฎหมายและแผน่ดิน มีความรู้และวิทยาการ มีความ

                                                             
9ธนวุฒิ แกว้นุช,  การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 33. 
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พากเพียรและระเบียบวินยัมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเพือสร้างความ

มนัใจวา่คนอินโดนีเซียทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดจะมีฐานะยากจนอยู่หางไกลความเจริญหรือเป็น

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมตอ้งไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานภาคบงัคบั 9 ปี เหมือนกนั เพือใหบ้รรลุจุดมุง

หมายของนโยบาย ‚Education for All รัฐบาลไดก้าํหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ ไดแ้ก่ 1) เพิมโอกาส

ทางการศึกษาขันพืนฐานโดยเฉพาะกับนักเรียนทียากจน 2) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การศึกษาขันพืนฐาน 3) เสริมสร้างขีดความสามารถในระดบัชุมชนโรงเรียนและท้องถินผ่าน         

การจดัการในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของของชุมชน   กลยทุธ ์ประกอบดว้ย 1) นาํทรัพยากรทีมี

อยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศึกษาและเพิมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาขนัพืนฐาน  2) ให้

ความสาํคญักบัโครงการจดัหาทีเรียนอยา่งทวัถึงและปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอน 3)ประสาน

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาทุกกลุ่ม รวมถึงเรืองงบประมาณ           

ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับสมาชิกชุมชนต้องเข้ามาจัดการร่วมกัน การมธัยมศึกษา                    

1. มธัยมศึกษาตอนตน้ จดัการศึกษา 3 ปี สาํหรับนักเรียนอายุ 13 – 15 ปี เป็นการศึกษาขนัพืนฐาน

หรือการศึกษาภาคบังคับการศึกษาขันพืนฐานมีเป้าหมายเพือพฒันานักเรียนให้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกบัการเป็นสมาชิกของสงัคม พลเมือง และมนุษยชาติโดยรวมทงัสามารถศึกษาต่อไดใ้น

ระดบัสูงต่อไป 2. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาระดบัเตรียมอุดมศึกษา 3 ปี 

สาํหรับสายสามญั แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ 1) การเกษตรกรรม และการป่าไม ้ 2) เทคโนโลย ีและ

อุตสาหกรรม 3) ธุรกิจ และการจดัการ 4) สวสัดิการสงัคม 5) การท่องเทียว 6) ศิลปะ และหตัถกรรม 

มีโรงเรียนศาสนาอิสลามระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย เรียกว่า Madrasah Tsanawlyah หรือ MTs 

วุฒิทีไดก้็เทียบเท่ากบัวุฒิทีไดจ้ากโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ทวัไป  

ด้านงานวชิาการ  

เนือหาวิชาแกนของการศึกษาขนัพืนฐานทุกหลกัสูตรประกอบดว้ยเนือหาทีเกียวของ

กบัวิชาเปญจศีล (การศึกษาระบบความคิดหรือมโนคติวิทยา) วิชาศาสนา วิชาพลเมือง วิชาภาษา

อินโดนีเซีย วิชาการอ่านและการเขียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบืองตน     

วิชาภูมิศาสตร์วิชาประวติัศาสตร์ชาติ และประวติัศาสตร์โลก วิชาหัตถกรรมและศิลปะ วิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขศึกษา วิชาวาดเขียน วิชาภาษาองักฤษและวิชาทองถินศึกษา เนือหา

เหล่านี ไม่ได้บ่งบอกเพียงชือวิชาเท่านัน สิงทีมากกว่านันก็คือบ่งชีว่าเป็นการศึกษาเนือหาสาระ                

ทีต้องการมุ่งเน้นการสร้างบุคลิกภาพและองค์ประกอบของความสามารถในด้านต่างๆของ

ทรัพยากรมนุษยซึ์งผูเ้รียนจะได้รับการสอนในโรงเรียนผ่านการศึกษาขันพืนฐานทงันี การจัด  

การศึกษาจดัแนวบูรณาการหลากหลายวิชาเชือมโยงเนือหาซึงกนัและกนัไม่เน้นการสอนเนือหา

รายวิชาใดวิชาหนึงอยา่งเดียวๆโดยไม่มีการเชือมโยงกบัวิชาใด  
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ด้านงานงบประมาณ  

พลเมืองอินโดนีเซียทุกคนตอ้งไดรั้บโอกาสเขา้ถึงการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และทั วถึงกัน และรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาเงินทุนการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายสําหรับ

การศึกษาทีดาํเนินการโดยชุมชน สถานศึกษาทีชุมชนนันจดัการศึกษาจะตอ้งรับผิดชอบเองเพราะ

การระดมทุนของรัฐจะถูกจาํกดัเฉพาะการศึกษาภาคบงัคับ  การศึกษาจะได้รับจากรัฐบาลโดย

งบประมาณประจาํปีของงบประมาณแผ่นดินทีมีการจดัสรรแบ่งกนัตามกระทรวง แหล่งเงินทุน

อืนๆ ทีเขา้มาช่วยเหลือจะมาจากนานาชาติ และเงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนตามภูมิภาค โรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้รัฐจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพราะเป็นการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปีทีรัฐให้เรียนฟรี 

แต่ถา้เป็นการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือทีเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครอบครัว

ตอ้งรับผดิชอบค่าเล่าเรียนเองถา้สถาบนัการศึกษาไหนเป็นของรัฐ รัฐคืนให้กบันักเรียนในรูปแบบ

กองทุนการศึกษา นอกจากนียงัมีการระดมทุนเพิมเติมจากชุมชนพ่อแม่ผูป้กครองโดยเฉพาะอยา่งยงิ

สาํหรับการปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมของโรงเรียน ในทางปฏิบติัพ่อแม่ในปัจจุบนัยงัคงมีส่วน

ร่วมทางการเงินสาํหรับนักเรียนเพือใชใ้นปรับปรุงโปรแกรมกิจกรรมปกติของโรงเรียนภายใต้

รัฐบาลทีอนุญาตเพือใหผู้ป้กครองตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษา  

ด้านงานบุคคล  

การจดัการครูของประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลกลางจะไม่เขา้ไปจดัการการบริหารครู 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัต่าง  ๆเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายโดยรัฐเพียงกาํกบัดูแลมาตรฐาน

และความสามารถของครู  สิทธิหนา้ทีและประโยชน์ของอาชีพครู มีการกาํหนดไวด้งันี เป็นอาชีพ            

มีเกียรติ ไดรั้บเงินเดือนและสวสัดิการสังคมทีเพียงพอ การไดรั้บการยอมรับขึนอยู่กบัหน้าทีและ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน มีโอกาสพฒันาอาชีพของตนให้สอดคลอ้งกับความต้องการ มีการ

คุม้ครองทางกฎหมายในการปฏิบติัหน้าทีและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา มีอุปกรณ์สิงอาํนวย

ความสะดวกดา้นการศึกษาและทรัพยากรเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน 

บุคลากรทางการศึกษามีหน้าทีรับผิดชอบการศึกษา  ยอมรับกบัผลของการศึกษาอย่างมีความสุข 

มุ่งมนัพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับมืออาชีพ ดาํรงตนเป็นแบบอย่างและรักษาชือเสียงของ

สถาบันการศึกษาของตน  ครูมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายต้องจบการศึกษา                       

จากโครงการ S1 ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการรับรองของโปรแกรมการศึกษาของครู               

โดยกาํหนดให้บณัฑิตครูอินโดนีเซียพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะของครูดา้นการเรียนการสอน          

การจดัหลกัสูตรและการประเมินผล  การมธัยมศึกษามีการจดัทาํมาตรฐานประสิทธิภาพการทาํงาน

ของครูมาใชใ้นการประเมินครูและระบุความคาดหวงัในความตอ้งการการพฒันาอาชีพของครู สิงที

คาดหวงัเหล่านีจะนาํไปใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยคณะทาํงานของกระทรวงฯระดบั
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จงัหวดัจะทาํหน้าทีพฒันาและสนับสนุนการทาํงานของครู  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินระดับ

ตาํบลเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจ้างงานครูทุกคนในโรงเรียนท้องถินทีชุมชนดูแลยกเวน้โรงเรียน           

ในความควบคุมโดยกระทรวงการศาสนา ครูในโรงเรียนรัฐและเอกชนทีรัฐบาลกลางเป็นผูจ่้ายเงิน 

ซึงมีการกาํหนดอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู คือ 16:1 สาํหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 ด้านงานทัวไป  

โรงเรียนมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการจดัการศึกษาโดยการบริหารจดัการของโรงเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาจะตอ้งอยู่บนพืนฐานตามขนัมาตรฐานของการมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัไดแ้ก่ 

บุคคล กลุ่มครอบครัว สมาคมวิชาชีพ บริษทัเอกชน และองคก์รชุมชนช่วยดาํเนินงาน และควบคุม

คุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา การกาํหนดงบประมาณซึงเป็นกองทุนของโรงเรียน                

การออกแบบและใชห้ลกัสูตรการประเมินผลและบริหารจดัการการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัชุมชน

และมีการอา้งอิงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

จุดเด่นของการบริหารจดัการสถานศึกษา  

1. กาํหนดการศึกษาขนัพืนฐาน 9 ปีในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้เป็น

การศึกษาแบบใหเ้ปล่า  

2. จดัหลกัสูตรทางวิชาการควบคู่ไปกบัศาสนาตงัแต่ปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา  

3. จดัโครงสร้างการบริหารออกเป็น 2 ระดบัคือระดบักระทรวง และระดบัสถานศึกษา 

แต่ใหท้อ้งถินเป็นผูดู้แลสถานศึกษา  

4. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษาอย่างชัดเจน ประชาชน ชุมชน ผูมี้ส่วนได ้            

ส่วนเสีย โดยเฉพาะผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ถา้ชุมชนไหนมีความสนใจ          

ในการมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษา สถานศึกษานนัมีประสิทธิภาพอยา่งเห็นไดช้ดั  

5. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากกระทรวงศึกษาแห่งชาติและ

วฒันธรรม  

สรุป  

สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ           

การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั วไป หลกัสูตรเน้นเนือหา                  

ทางศาสนา ควบคู่ไปกับสาระอืนๆ งบประมาณทางการศึกษาภาครัฐจะอุดหนุนการศึกษา            

ขนัพืนฐาน นอกเหนือการศึกษาขนัพืนฐานจะเป็นเอกชน และชุมชนจะดูแล ส่วนการจา้งครู องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินดูแลในส่วนการจา้งงานครูรัฐควบคุมมาตรฐานของครู การบริหารงานทวัไป

โรงเรียนจะร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการศึกษา โดยบริบทของประเทศอินโดนีเซีย มีภูมิศาสตร์             
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ทีอยูห่่างกนัจึงทาํให้การจดัการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเหมาะกบับริบทของประเทศ

มากกว่าการจดัการศึกษาทีรัฐดูแลทุกเรือง10 

การมธัยมศึกษาของเวยีดนาม  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(The Socialist Republic of Vietnam) มีเมืองหลวงชือ 

ฮานอย (Hanoi) เวียดนามปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ (Communist Party of Vietnam)                   

โดยระบบสังคมนิยมรัฐธรรมนูญทีมีพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถาบันการเมืองทีมีอาํนาจสูงสุด                   

มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการปกครองประเทศ และประธานาธิบดีทาํหน้าทีดูแล

นโยบายของรัฐ การทหาร และการรักษาความสงบภายใน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี 

เวียดนามแบ่งออกเป็น 59 จงัหวดั และ5 เทศบาลนคร มีเมืองใหญ่ 3 เมืองคือ ฮานอย กรุงโฮจิมินห์ 

และไฮฟอง โดยแบ่งเป็น 3 ภาคสาํคญัๆ ไดแ้ก่ เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง และเวียดนามใต ้

โครงสร้างการปกครอง แบ่งเป็น 3 ฝ่ายหลกั  ๆคือ 1. องคก์รฝ่ายนิติบญัญติั หรือ สมชัชาแห่งชาติ (National 

Assembly) สมาชิกได้มาจากการเลือกตังทําหน้าทีบัญญัติ  2. องค์กรฝ่ายบริหาร ได้แก่ 

ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี รวมทังพรรคคอมมิวนิสต์ 3. องค์กรฝ่ายรัฐบาลระดับท้องถิน 

(Provincial People’s Committee) มีคณะกรรมการประชาชนประจาํทอ้งถินนัน  ๆ ทาํหน้าทีเป็น

องคก์ารบริหารสูงสุดบริหารงาน เพือการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน

ทดัเทียมอารยประเทศและเพือแกไ้ข ปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการบริหารจดัการประเทศเวียดนาม

ทีใชรู้ปแบบของ Soviet Model จึงไดป้ระกาศใชน้โยบาย Doi Moi Policy และเริมปรับปรุง พฒันา

ระบบการบริหารจดัการต่างๆ ให้ดีขึน ภายใตห้ลกัการและแนวคิด Independence Freedom and 

Happiness  1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คือชนั 6-9  เรียนวิชาพืนฐาน 13 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาเวียดนาม ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การศึกษา

วิศวกรรม การศึกษาศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 2. ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย คือชนั 10-12 เป็นการศึกษาต่อเนืองจากระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ แต่เจาะลึก

และมีการสอบจบ ถา้ผ่านจะไดใ้บประกาศ มีจุดประสงค์เพือเตรียมนักเรียนเขา้มหาวิทยาลยั และ

Director of Provincial Department of Education and training จะมอบใบประกาศให ้ 

นโยบายการศึกษา  

วิสัยทัศน์ทางการศึกษา  การศึกษาระดับสูงของโลกเหมาะกับวิธีปฏิบัติของชาว

เวียดนาม ตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ ภูมิภาค และทอ้งถิน มุ่งสู่สงัคมแห่ง

                                                             
10ประนอม ศรีดี, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 45. 
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การเรียนรู้ เพือนาํการศึกษาของประเทศให้ห่างไกลจากความยากจนและดอ้ยพฒันา ปรัชญา/

ปณิธาน/อุดมคติ การศึกษาเป็นของชาวเวียดนามทุกคนเพือประชาชน โดยประชาชน เพือให้ทุกคน                

อ่านออก เขียนได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตทีดี รวมทังเน้นการศึกษาและพฒันาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ทีสาํคญัของประเทศ การจดัการศึกษาของเวียดนาม 

เป็นหน้าทีของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม (Ministry of Education and Training: MOET) 

รับผดิชอบการจดัการศึกษาและการฝึกอบรมของชาวเวียดนามทงัประเทศ กระทรวงการศึกษาและ

ฝึกอบรม (MOET)ทาํหน้าทีควบคุม กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษามธัยมศึกษา 

นอกจากการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการแลว้ ยงัตอ้งทาํหน้าทีดา้นวิชาการโดยรับผิดชอบ

สาํหรับการกาํหนดนโยบาย วางแผน และกาํกบัดูแลระบบการศึกษาและการฝึกอบรมต่างๆ ของ

เวียดนามใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวมทงัการพฒันาหลกัสูตร วิธีการจดัการเรียนการสอน และ

การผลิตเอกสาร สือ และเนือหาวิชาการทีเหมาะสมตามความต้องการของพรรคคอมมิวนิสต์ 

MOET มีส่วนในการรับผิดชอบและร่วมมือกบัรัฐบาล  เพือกาํหนดและตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง

เกียวกบันโยบาย กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม ไดก้าํหนดเป้าหมายและหลกัการจดัการศึกษา 

ไวเ้ป็นแนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี  

 ด้านเป้าหมายของการศึกษาเวยีดนาม  

 1. เพือสร้างความเป็นชาตินิยมในระบบสงัคมนิยม (Socialism)  

 2. เพือพฒันาประชาชนชาวเวียดนามมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนักในความเป็น

เจา้ของประเทศ  

 3. เพือให้ประชาชนชาวเวียดนามมีสุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์ และสามารถประกอบ

อาชีพ  

 4. เพือสร้างและพฒันาสมรรถนะประชาชนเวียดนามให้มีความพึงพอใจในประเทศ

เวียดนามและไม่ใหเ้ป็นปฏิปักต่อตา้นประเทศเวียดนาม ระบบการจดัการศึกษาของเวียดนาม  

 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของเวยีดนาม  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้นําการประกันคุณภาพมาใช้ครังแรกในระบบ

การศึกษาโดยธนาคารโลก(World Bank’s first Vietnam Higher Education Project: HEP1) โดยให้

การสนบัสนุนเกียวกบัโครงสร้างพืนฐาน ในปี2000 และต่อมาในปี 2003 กระทรวงศึกษาธิการและ

ฝึกอบรม (Ministry of Education and Training: MoET) ไดจ้ดัตงัหน่วยงานทดสอบและรับรอง

คุณภาพการศึกษา (The General Department of Educational Testing and Accreditation: GDETA) 

ทาํหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัวางระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และการสอบเขา้ศึกษาต่อใน
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สถาบนัการศึกษา(Students entrance Examination) ของเวียดนาม การประกนัคุณภาพการศึกษาและ

รับรองคุณภาพการศึกษาของเวียดนามซึงประกอบดว้ย 3 ขนัตอน ไดแ้ก่  

ขนัตอนที 1 การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง (Self-Evaluation or Self-Study Report)  

ขนัตอนที 2 การตรวจเยยีมของคณะกรรมการภายนอก (External Panel Visited)  

ขันตอนที 3 การตัดสินผลการประเมินโดยกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม 

(Recognition Decided by MoET)  

การรับรองคุณภาพการศึกษา จะตอ้งดาํเนินการในทุกระดบั และทุกสถาบนัการศึกษา

ทวัประเทศเวียดนาม และผลการรับรองคุณภาพการศึกษา จะตอ้งประกาศให้สาธารณรับทราบ              

กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมทาํหน้าทีกาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบติัเกียวขอ้งกบั

การประกนัคุณภาพการศึกษาของเวียดนาม นโยบาย และแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา               

ไวด้งัต่อไปนี  

1. เพือให้สถานศึกษาจดัการศึกษาทีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ

เศรษฐกิจและสงัคม  

2. เพือเพิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษา  

3. เพือปรับปรุงและพฒันาคุณภาพหลกัสูตร การสอน การเรียนรู้ และการศึกษาวิจยั           

ในสถาบนัการศึกษา  

กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาของเวียดนามอาศยัแนวคิดของเดมมิง (Deming) 

PDCA Cycle คือ  

1. P (Plan) เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการวางแผน โดยเฉพาะประเด็นปัญหา

สาํคญัๆ ทีตอ้งการแกไ้ข/ปรับปรุง และวิธีการดาํเนินงานทีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้ 

2. D (Do) เป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนทีไดว้างไว ้ 

3. C (Check) เป็นการวิเคราะห์ผลทีไดพ้บเห็น เพราะถา้มีการเตรียมการทีดีของ

วตัถุประสงคแ์ละผลสาํเร็จทีเกิดขึนในปัจจุบนั  

4. A (Act) เป็นผลทีทาํใหเ้กิดการตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน (Acting on the Plan)  

ด้านการระดมทรัพยากรเพอืการศึกษา  

การระดมทรัพยากรเพือพฒันาการศึกษา คือการจัดหาทรัพยากรเพือสนับสนุน

การศึกษา ทงัการบริจาค การกูย้มื และการสนบัสนุนงบประมาณจากภายนอก การระดมทรัพยากร

เพือพฒันาการศึกษาจึงเป็นการสนบัสนุนงบประมาณผ่านกระบวนการจดัสรรงบประมาณของรัฐ

เป็นหลกั (Subsidize) ถึงแมว้่าจะไดรั้บการบริจาค (Donors) ถึงแมว้่าการบริจาคจะมีทีมาแตกต่างกนั 

เพราะประเทศเวียดนาม เป็นประเทศทีปกครองดว้ยระบบสังคมนิยม ดงันัน การระดมทรัพยากร



50 

เพือการศึกษาในบริบททีเรียกว่า Educational financing and budgeting system ซึงการบริจาคเงิน

สนบัสนุนดงักล่าวจะผ่านกระบวนการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็นโครงการ หรือ Project                

ที แหล่งสนบัสนุนเงินทุนสนใจ ซึงการจดัสรรงบประมาณ ทีเรียกว่า Fiscal year โดยอาศยักฎหมาย

การเงินและงบประมาณทีเรียกว่า Decision No151/2006 QD-TTg ซึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดัสรร

งบประมาณ  

สรุป  

การมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เป็นการจดัการศึกษาทีอาศยักฎหมายการศึกษา

สรุปไดด้งันี 1) เวียดนามมีการปกครองในระบอบสังคมนิยม  2) ระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็น 

ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ เวียดนามพฒันาประเทศเพือความเท่าเทียมกันเริมจากในสังคม

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสงัคมยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ตามกรอบการพฒันาของชาติตะวนัตก

มีว ัฒนธรรมประเพณีทีสืบทอดกันมายาวนานจากจีนบางวัฒนธรรมมีการสืบทอดมาและ

ประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนั 3)การศึกษาของเวียดนามมีกฎหมายการศึกษา 4) การกระจายอาํนาจของ

เวียดนามยงัไม่มีการกระจายอาํนาจเต็มรูปแบบ เพราะเป็นการปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยม ยงัคง

มีตวัแทนพรรคคอมมิวนิสต ์เขา้ไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดบัต่างๆ เพือสร้างความศรัทธา

ในระบบสังคมนิยม และถึงแมจ้ะมีคณะกรรมการระดบัจังหวดั อาํเภอ และสถานศึกษาทีเป็น

รูปแบบการกระจายอาํนาจตามสากลแต่ในการตดัสินใจ เกียวกบั การเงิน การบริหารบุคคล และการ

จดัหาสรรพยากรต่างๆ ยงัตอ้งมีการเจรจาต่อรองกบัตวัแทนพรรคจากส่วนกลางในระดบักระทรวง 

เพือขอรับการสนับสนุนจึงยงัไม่เป็นการกระจายอาํนาจอย่างแทจ้ริง 5) การเปิดโอกาสให้กบัชน

กลุ่มนอ้ยทีอยูใ่นพืนทีห่างไกลเขา้ถึงการศึกษายงัจาํกดัอยูม่ากและมีอตัราส่วนผูที้ไม่รู้หนังสืออยูใ่น

ระดบัทีสูง สาํหรับเวียดนามจะมีทุนสนับสนุนให้กบัผูที้มีความสามารถพิเศษจริงบางดา้นเท่านัน 

เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี11 

การมธัยมศึกษาของจนี  

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศทีมีประชากรมากทีสุดในโลก มีพรมแดนติดกบั

ประเทศต่างๆ ถึง 14 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน เนปาล ปากีสถาน อฟักานิสถาน 

ทาจิกิสถาน คีร์กิซสถาน คาซดัสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ  การปกครองยึดระบอบ

สงัคมนิยมทีมีลกัษณะเป็นแบบเฉพาะของจีน ภาษาราชการคือ ภาษาจีนกลาง(Mandarin)และเป็น

ภาษาราชการร่วมกบัภาษาองักฤษในฮ่องกงและร่วมกบัภาษาโปรตุเกสในมาเก๊า ภาษาจีนกลางเป็น

                                                             
11สมยศ เผือดจนัทึก, การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการ

พฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 58. 
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ภาษาราชการร่วมกบัภาษาอืนๆ ของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศดว้ย เช่น ร่วมกบัภาษาอุยกร์ูในซินเจียง 

ธงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบดว้ย รูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพืนสีแดง   มีชนชาติ

ต่างๆ อาศยัอยูร่วมกนัมากถึง 56 ชนชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวฮนัทีเหลือเป็นชนกลุ่มนอ้ย เช่น จว้ง 

หุย อุยกูร์ หยี ทิเบต แมว้ แมนจู มองโกล ไตหรือไทเกาซนั สกุลเงินตราทีใชใ้นสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน คือ สกุลเงินหยวนเหรินหมินปี (RMB)  

นโยบายการศึกษา  

การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักทีสําคัญในการพฒันาประเทศควบคู่กับนโยบาย           

ทางวิทยาศาสตร์ จึงกาํหนดนโยบายการศึกษา เน้นการกตญั ูต่อบรรพบุรุษ เห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวม และการพฒันาตนเองตามบริบทของสังคม ลทัธิขงจือยงัมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา 

และการขดัเกลาสมาชิกในสงัคมใหเ้ป็นคนดี จุดมุ่งหมายหรือนโยบายทางการศึกษาของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนโดยรวมแลว้เป็นการศึกษาตามอุดมการณ์ของลทัธิมาร์กซิสต ์ ทีเชือว่า การพฒันาดา้น

การใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตรและการศึกษาตอ้งพฒันาสู่ความ

ทนัสมยัเปิดสู่โลกและอนาคต ระบบการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแบ่งออกเป็น           

4 ระดบั ดงันี การศึกษา ขนัพืนฐานไดแ้ก่การศึกษาก่อนวยัเรียน การประถมศึกษา มธัยมศึกษา

ตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษ ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary Education) โดย

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower Secondary School) และ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary School) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (Lower 

Secondary School) การเรียนในระดบันีจะใชเ้วลา 3 ปี เป็นการศึกษาภาคบงัคบั วิชาต่างๆในระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยวิชาการเมืองภาษาจีน  คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

ประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์ฟิสิกส์เคมี ชีววิทยา กีฬาศิลปะ และแรงงาน การศึกษาภาคบงัคบัของจีน 

ใชเ้วลาเรียน 9 ปี แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงันี แบบแรกประถมศึกษาเรียน 6 ปีมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี 

แบบสองประถมศึกษาเรียน 5 ปีมธัยมศึกษาตอนตน้เรียน 4 ปีซึงทงัสองแบบนีจะมีจาํนวนชวัโมง

เรียนในแต่ละระดบัแตกต่างกนัแต่เมือรวมแลว้ก็จะเท่ากนัทงัสองแบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(Upper Secondary School) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่               

1)มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและสายอาชีพ 2)มธัยมศึกษาพิเศษหลกัสูตรของมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญประกอบด้วยวิชาศีลธรรมและการเมืองภาษาจีนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี

ชีววิทยาประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์กีฬาศิลปะทกัษะแรงงานสาํหรับวิชาอืนๆนันจะเป็นวิชาเลือกเสรี 

กล่าวโดยสรุป รัฐบาลจีนใหค้วามสาํคญัแก่การศึกษาทุกระดบัเพือประชากรทุกเพศทุกวยั  
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ด้านงานวชิาการ  

การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรั้บการกาํหนดและวางแผนโดยรัฐบาลกลาง

ซึงมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการควบคุมดูแลและกาํกบัระบบการศึกษาให้

เป็นไปในทิศทางทีกาํหนดโดยการออกกฎหมายเกียวกบัการศึกษา กาํหนดนโยบายและวางแผน

งานดา้นการศึกษา ดูแลและวางแผนการพฒันาระบบการศึกษา ปรับเปลียนนโยบายของหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งดา้นการศึกษาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัทงัประเทศเพือใหก้ารพฒันาระบบการศึกษา

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งสะดวก สาํหรับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการเรียนฟรีอย่างแทจ้ริง 

มีหลกัสูตรแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ หลกัสูตรทีกาํหนดโดยรัฐ และหลกัสูตรทีกาํหนดโดยทอ้งถิน           

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเป็นจริง นอกจากนันหลกัสูตรยงัแยกเป็นภาคทฤษฎีหรือ

วิชาการกบัภาคกิจกรรม สาํหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาการสอบปลายภาคจะกระทาํในกรอบวิชาทีรัฐ

กาํหนด นอกจากการเรียนการสอนความรู้ในวิชาต่างๆ แลว้ รัฐยงักาํหนดให้โรงเรียนมธัยมศึกษา  

จดัหลกัสูตรการศึกษาดา้นศีลธรรม แนวคิดดา้นการเมือง ปรัชญา ศีลธรรม และจิตวิทยาการศึกษา

เพือใหน้กัเรียนเติบโตขึนเป็นพลเมืองของประเทศทีมีความรักชาติ จริยธรรม ศีลธรรม และมีความ

ผกูพนัในเชือชาติของตน รัฐบาลส่งเสริมกิจกรรมหลงัการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเปิดให้

ขึนอยู่กบัความสนใจของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความสนใจในเรืองการแสดงละคร งานศิลปะ             

งานเขียนบทประพนัธ์ และการเขา้ค่ายฤดูร้อน ฤดูหนาว เป็นตน้ ในดา้นการจัดทาํตาํราเรียน 

เนืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศใหญ่แต่ละมณฑลมีความแตกต่างในดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม รัฐบาลกลางจึงเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนในแต่ละพืนทีพฒันาตาํราเรียนของตนเองให้

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่และความตอ้งการของนักเรียนในพืนทีนันๆ สาํหรับจุดมุ่งหมาย

และวตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดแ้ก่ 1. การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างประชาชนใหมี้ความรู้ขนัพืนฐานคือ

อ่านออกเขียนได้ 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องมีทุกภูมิภาคเพือผลิตคนให้มีความรู้ขันสูง          

3. การศึกษาตอ้งเน้นการฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชน 4. ภาครัฐทุกระดบัตอ้งทาํงานร่วมกนัเพือ

การศึกษาขนัพืนฐานของประชาชน 5. การศึกษาตอ้งสร้างคนใหมี้ปัญญาและมีจิตใจทีเขม้แข็งรับใช้

สงัคมได ้6. การศึกษาตอ้งทาํคนใหซื้อสตัยต่์อความเป็นชาวจีนโดยอนุรักษแ์ละถ่ายทอดวฒันธรรม

จากบรรพบุรุษเพือคนรุ่นต่อไปได ้7. การศึกษาตอ้งยาํการจงรักภกัดีต่อพรรคคอมมิวนิสตแ์ละความ

เป็นปึกแผน่ของชาติ  

ด้านงานงบประมาณ  

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูอ้อกค่าเล่าเรียนทังหมดให้แก่ประชาชน 

สาํหรับการมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี ส่วนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายขึนไป ผูเ้รียนหรือ

ผูป้กครองต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ถา้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายถูก แต่ถา้เรียน           



53 

ในสถาบนัเอกชนค่าใช้จ่ายก็จะสูง สาํหรับการศึกษาตังแต่ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายขึนไป 

ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการเชิงธุรกิจโดยรัฐสนับสนุนสถานที

ประกอบการและงบประมาณบางส่วน นอกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเอกชนจะได้รับ

งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐแลว้ ยงัมีรายไดจ้ากการจดัตงัศนูยอ์บรม การทาํวิจยั ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ รวมทงัการไดผู้ส้นับสนุน (Sponsor) จากหน่วยงาน ห้างร้าน และบริษทัต่าง ๆ          

ซึงส่งผลทาํใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษานาํงบประมาณพิเศษมาพฒันาครู นักเรียน ตลอดจนจดัหา

วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทีทนัสมยัมาใชเ้กียวกบัการเรียนการสอน 

ด้านงานบุคคล 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีวิทยาลยัครูทีทาํหนา้ทีผลิตครูโดยตรง คือรับผูจ้บมธัยมศึกษา

ตอนปลายเขา้มาเรียนเป็นเวลา 4 ปี เพือจบออกไปประกอบอาชีพครูแต่ก่อนจบการศึกษาจะตอ้งทาํ

การฝึกสอนก่อนตามระยะเวลาทีหลกัสูตรกาํหนดตามปกติก็หนึงเทอมการศึกษา นอกจากการ

ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนืองแลว้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัมีเป้าหมายทีจะพฒันา

การศึกษาของครูเพือผลิตครูพนัธุ์ใหม่ทีสร้างสรรค์และมีทักษะสําหรับการพฒันาประเทศใน

ศตวรรษที 21 มาตรการการพฒันาการศึกษาของครู ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงการศึกษาของครูในทุกระดบั

ของสถาบนัอบรมครู วิทยาลยัครู และมหาวิทยาลยัครู 2) สร้างกฎหรือนโยบายเพือการพฒันาครู

อยา่งต่อเนือง  3) สร้างเครือข่ายการพฒันาการศึกษาของครูโดยอาศยัเทคโนโลยแีละขอ้มลูการศึกษา

ทีหลากหลาย 4) ปรับปรุงหลกัสูตรการสอนใหเ้ป็นแบบสมยัใหม่ และ 5) กาํหนดระยะเวลาการพฒันา

ครูเพือการผลิตครูทีมีคุณภาพ เพือใหไ้ดค้รูทีมีคุณสมบติั คือ มีความสามารถดีทางการสอนและเป็น

ครูทีคาํนึงถึงการพฒันาและสร้างสรรคช์นบท ดา้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เพือให้ตาํรา

เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายทีรัฐบาลกลางตอ้งการจึงเกิดระบบตรวจสอบและอนุมติัตาํรา

เรียนขึนในระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ตาํราเรียนทุกเล่มของวิชาบงัคบั

ซึงใชใ้นการเรียนการสอนมธัยมศึกษานนัตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจาก State Textbooks 

Examination and Approval Committee ก่อนทีจะไดรั้บการจดัพิมพ ์ โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนที

เกียวกบัเนือหาด้านปรัชญาความคิด จิตใจ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และสาํหรับ

อุปกรณ์หรือตาํราเรียนเสริมทงัหมดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจาก Provincial-level 

School Textbook Examination and Approval Committee ก่อนถึงไดรั้บการอนุมติัให้ใชเ้ฉพาะ          

ในพืนทีทีเกียวขอ้งเท่านนั  

จุดเด่นของการจดัการศึกษา  

สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามพฒันาและบริหารจัดการการศึกษาของประเทศ          

ใหก้า้วหน้าและทนัสมยั ทาํให้การศึกษาของประเทศกา้วรุดหน้าไปไกลไดเ้พราะมีจุดเด่น ไดแ้ก่          
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1. จดัการศึกษาไดท้วัถึงโดยมีการกระจายอาํนาจแบ่งกนัรับผดิชอบการศึกษาทงัภาครัฐในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคทุกระดบั และภาคเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดบั 2. รัฐบาลกลาง

เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายเพือการศึกษาทงัในการจัดและการเรียนภาคบังคบัหรือขันพืนฐานทงัหมด          

3. ตงัแต่ชนัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นตน้ไปตอ้งสอบแข่งขนัเพือเขา้เรียนในสถานศึกษาทีดี และ       

มีคุณภาพโดยใช้วิธีการสอบเท่านันไม่มีการจบัฉลาก 4. วางยุทธศาสตร์กาํหนดให้การพฒันา

การศึกษาเป็นยทุธศาสตร์อนัดบัตน้จึงทาํใหก้ารปฏิรูปและการพฒันาทางการศึกษาดาํเนินไปอย่าง

ต่อเนือง  5. กาํหนดนโยบายว่า “ การศึกษาตอ้งสามารถรองรับการขบัเคลือนระบบสังคมนิยม          

ยุคใหม่โดยผสมผสานการศึกษาเขา้กบัแรงงานทีมีผลิตภาพสูง”  6. ส่งเสริมการศึกษาทีมุ่งเน้น

คุณภาพเป็นหัวใจสําคญัเพือบ่มเพาะคนให้มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และนักปฏิบัติการ        

ทีพร้อมเผชิญหนา้กบัความทา้ทายใหม่ๆ  

สรุป  

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศทีมีการบริหารจดัการการศึกษาทีดีทีสุดประเทศ

หนึงในทวีปเอเชีย  จากมีนโยบายของประเทศทียกให้การศึกษาเป็นกลยุทธ์สําคัญระดับต้นๆ 

รัฐบาลตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นผลสาํเร็จ และทียงิไปกว่านันก็คือ จีนถือหลกัการพฒันาทีว่า “การพฒันา

ประเทศดว้ยวิทยาศาสตร์และการศึกษา” เป็นการตอกยาํให้เห็นถึงความตงัใจทีจะทาํให้การศึกษา

ของประเทศเจริญกา้วหนา้และทวัถึงแก่ประชาชนในทุกทอ้งถิน การบริหารจดัการการศึกษาของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเจริญกา้วหนา้อยา่งยงิในศตวรรษที 2112 

การมธัยมศึกษาของอนิเดีย  

สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศทีมี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู และมุสลิม            

มีภาษาพูดหลากหลายมากมายถึง 16 ภาษา ภาษาราชการใชภ้าษาฮินดี ส่วนภาษาองักฤษใชเ้ป็น

ภาษาในการซือขายและการเมือง สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม มีความแตกต่างกนัในแต่ละพืนที 

การศึกษาของอินเดียจาํกดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มชนชนัสูงและผูช้าย ส่วนผูที้ไม่ไดรั้บการศึกษาจะเป็นกลุ่ม

ชนชนัตาํ และผูห้ญิง รวมทงัพวกจณัฑาล และกลุ่มคนทีไม่ใช่ฮินดู มีระบบการศึกษาภาคบงัคบัให้

เรียนฟรี 10 ปี มีการปกครองแบบสาธรณรัฐประชาธิปไตย (Federal Union of States) มีกรุงนิวเดลี 

(New Delhi) เป็นเมืองหลวง และเป็นทีตงัของรัฐบาลกลาง รัฐธรรมนูญวางหลกัการบริหารประเทศ

ให้มีการแบ่งแยกอาํนาจระหว่างฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร โครงสร้างของฝ่าย

บริหารในแต่ละมลรัฐประกอบดว้ย ผูว้่าการรัฐ (Governor) เป็นประมุขของรัฐ ไดรั้บการแต่งตงั

                                                             
12เมธาวินยัรส (สุเทพ พุทธจรรยา), การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน:รากฐาน

ของการพฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 92.  
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โดยตรงจากประธานาธิบดี มีอาํนาจหน้าทีในการแต่งตงัถอดถอนมุขมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

ประจาํรัฐแต่งตงัอยัการประจาํรัฐ เรียกประชุมและยบุสภานิติบญัญติัแห่งรัฐ ให้ความเห็นชอบและ

ยบัยงัการร่างกฎหมายของรัฐ รวมทงั มีอาํนาจลดโทษและให้อภยัโทษ รัฐบาลแห่งรัฐ (State 

Government) ประกอบดว้ย มุขมนตรี (Chief Minister) เป็นหัวหน้าและเป็นผูใ้ชอ้าํนาจบริหาร

ภายในรัฐ และคณะรัฐมนตรีประจาํรัฐ (State Ministers) ทังนีรัฐบาลแห่งรัฐจะมาจากพรรค

การเมืองทีสามารถจดัตงัรัฐบาลภายหลงัการเลือก ตงัภายในรัฐหรือไดรั้บการแต่งตงัจากสภานิติ

บญัญติัแห่งรัฐ  

นโยบายการศึกษา  

นโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 (National Education Policy 2012) กาํหนดให้รัฐ 

มีหนา้ทีในการจดัการศึกษาใหป้ระชาชนฟรีเป็นเวลา10 ปี ซึงวิสยัทศัน์อินเดีย 2020  เนน้พฒันาการ

จดัการศึกษาเพือเป็นรากฐานทีมนัคงในการพฒันาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเทศอินเดียจดัการศึกษาตามแนวของประเทศองักฤษ เนืองจากอินเดียเคยเป็นอาณานิคมของ

องักฤษ  การมธัยมศึกษา (Secondary Education) แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

(High School Education) สาํหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11-14 ปี หรือ 11-15 ปี ใชเ้วลาเรียน 4-5 ปี 

(Grade 6-10 หรือ Grade 7-10) เมือนกัเรียนสอบผ่านจะไดรั้บ Secondary School Certificate ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย (Higher School Education) สาํหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-17 ปี ใชเ้วลา

เรียน 2 ปี(grade 11-12) เมือนักเรียนสอบผ่านระดบันีจะไดรั้บ Higher Secondary Education 

Certificate หรือ Senior School Certificate  ระบบการสอบกลางระดับมัธยมศึกษาเป็นระบบที

รัฐบาลอินเดียไดก้าํหนดขึนใหม่ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการอินเดียเป็นผูด้าํเนินการ เน้นการเรียน

การสอนแบบท่องจาํมากกว่าเนน้การปฏิบติัจริง นกัเรียนทีจบในระบบนีถา้ไปศึกษาต่อในประเทศ

อืน ตอ้งใชผ้ลสอบ TOEFL/IELTS   

ด้านงานบุคคล  

การพฒันาบุคลากรในส่วนของการศึกษาขันพืนฐาน ผูว้่ามลรัฐไดใ้ห้อาํนาจแก่เขต

พืนทีการศึกษา กาํหนดแผนการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนภายในเขต มีมาตรการในการปรับปรุง

การศึกษาของครู มีการพฒันาครู โดยการส่งไปอบรมในรัฐต่างๆ รวมถึงจดัสร้างเครือข่ายทางดา้น

เทคโนโลยทีีทนัสมยัทีให้ครูสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได ้ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

จดัสรรเงินเพือพฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยไดม้าจากการสนบัสนุนของมลูนิธิการกุศล รวมทงั

องคก์รเอกชนเพือมาช่วยเหลือ  
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ด้านการมส่ีวนร่วม  

อินเดียมีการกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษาจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐต่างๆ และจาก

รัฐไปสู่เขตการศึกษาและโรงเรียน และมีการกระจายอาํนาจหน้าทีรับผิดชอบและมีการแบ่งสรร

ความรับผดิชอบระหว่างรัฐบาลกลาง องคก์ารบริหารการศึกษาทอ้งถิน สถาบนัการศึกษา กระทรวง

พฒันาทรัพยากรและความมนัคง มีอาํนาจหน้าทีรับผิดชอบในการจดับริหารการศึกษาทังหมด            

ในการกาํหนดนโยบายระดบัชาติและในการวางแผนแนวทางของระบบในภาพรวม รัฐต่างๆมีความ

เป็นเอกเทศแก่กนั ไดรั้บอาํนาจการบริหารอยา่งอิสระ การจดัการศึกษาเป็นเรืองของแต่ละรัฐ ผูน้าํ

ของแต่ละมลรัฐจะควบคุมและบริหารระบบโรงเรียนของตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลกลางซึงสนับสนุนงบประมาณของประเทศ ส่วนองค์การบริหารการศึกษาทอ้งถินและ

คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน สถาบนัการศึกษาต่อเนือง ระบบบริหารการศึกษาในอินเดีย         

ยงัเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกวา้ง วิธีหลกัคือ การให้มีตวัแทนของกลุ่มต่างๆ อยู่ใน

คณะกรรมการบริหารของสถาบนัการศึกษาทุกระดบั รัฐบาลไดเ้ชิญให้กลุ่มต่างๆ เช่น สหภาพครู 

สมาคมผูป้กครอง และผูแ้ทนภาพการคา้และอุตสาหกรรมเขา้ร่วมการปรึกษาเกียวกบัการบริหาร

กิจการโรงเรียน สาํหรับการบริหารการศึกษาในอินเดียจะมีการร่วมมือเป็นหุ้นส่วนอย่างใกลชิ้ด

ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน โดยรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคง

รับผิดชอบดูแล และพฒันาการจัดการบริหารการศึกษาในภาพรวมทังหมด ซึงส่งผลให้มีการ

กาํหนดแนวทางจากส่วนกลางอย่างมากโดยมีการปรึกษาหารือทังระบบ ซึงเป็นเอกลกัษณ์           

ของระบบการศึกษาในอินเดีย มีการมอบหนา้ทีในการจดัการศึกษาไปทีองคก์ารบริหารทอ้งถิน โดย

ให้มีหน้าทีในการจดัการศึกษาในโรงเรียน และการศึกษาต่อเนืองให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง

จดับริการความตอ้งการทางการศึกษาทีเหมาะสมใหแ้ก่ชุมชน ในระดบัโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารการศึกษา โดยการเป็นตวัแทนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเป็นกรรมการใน

สมาคมผูป้กครองและครู แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาอินเดียยงัมีปัญหาเรืองงบประมาณทีจดัสรรให้

แต่ละมลรัฐทียงัไม่พอเพียงต่อการพฒันาการศึกษาแก่ประชาชนจาํนวนมากจึงมีการรณรงค์และ

เรียกร้องจากรัฐต่างๆใหรั้ฐบาลกลางตระหนกัถึงความสาํคญักบัการศึกษาของแต่ละรัฐ  

ด้านงานวชิาการ  

ปัจจยัหลกัสู่ความสาํเร็จของการพฒันาประเทศ การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัของการ

พฒันาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ จึงเป็นเรืองทีมีความจําเป็นอย่างยิ ง                 

จึงกาํหนดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา            

ทุกระดบั การดาํเนินการการประกนัคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิอย่างทวัถึง มีความรู้

ความเขา้ใจเกียวกับความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพ การประกนัคุณภาพ
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การศึกษาเป็นการบริหารจดัการของสถานศึกษาเพือพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนืองและสามารถสร้าง

ความมนัใจให้ผูรั้บบริการการศึกษา ทาํให้ไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาทีเชือถือได ้ ทงัยงัเป็น    

การป้องกนัการจดัการศึกษาทีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกทีมีพลงัในการ

พฒันาประชากรสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึงมีผลให้การศึกษามีพลงัทีจะพฒันา

ประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือง การประกนัคุณภาพการศึกษาในอินเดีย

รับผิดชอบโดยสภารับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (The National Assessment and 

Accreditation Council; NAAC) เป็นองคก์รอิสระ สถาบนัการศึกษาทีไดรั้บรองจากNAAC จะเป็น

สถาบนัการศึกษาทีได้รับการยอมรับมาตรฐานประกันคุณภาพจากต่างประเทศ เพือทาํหน้าที

ประเมินคุณภาพสถาบนัการศึกษา มากกว่า 2500 สถาบนัในอินเดีย โดยทาํการประกนัคุณภาพ            

ทงัภายในและภายนอกตามความสมคัรใจของสถาบันการศึกษานันๆ NAACเป็นสถาบันการ

ประเมินการศึกษาทีไดถ้กูออกแบบมาเพือตอบสนองความตอ้งการของระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของอินเดีย นอกจากนีไดมี้การพฒันารูปแบบการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา

ใหเ้ป็นทียอมรับและไดม้าตรฐานในระดบัสากล นบัว่าสถาบนั NAACนีไดป้ระสบความสาํเร็จ ใน

การประเมินคุณภาพ  

จุดเด่นของการศึกษา  

1. มีวิสัยทศัน์ของประเทศทีกาํหนดใน Vision India 2020 ทีให้ความสาํคญัอย่างมาก

ในการสนับสนุนการจดัการดา้นการศึกษาของประเทศ โดยประกาศว่า การศึกษาเป็นรากฐาน        

ทีสาํคญัอยา่งยงิของประเทศทีประสบความสาํเร็จในการดาํเนิน นโยบายทุกๆ ดา้น และยงัก่อใหเ้กิด

การเติบโตของผลผลิตชาติรวมถึงรายไดข้องประชาชนอินเดีย และเน้นยาํว่าประชาชนอินเดีย         

จะสามารถรู้หนงัสือทุกคน ในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020)  

2. รัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software) ให้มีนวตักรรม            

ลาํหนา้กลายเป็นจุดเด่นของประเทศ สร้างสถาบนัการศึกษาทีสอนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีมีชือเสียงจนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นซิลิคอน แวลลีย ์แห่งอินเดีย (เมืองบงักาลอร์)  

3. มีสถาบนัการศึกษาทีมีคุณภาพสูง เนน้ผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีลาํหนา้ทีสุดในเอเชีย  

4. อุปกรณ์การเล่าเรียนนนัมีค่าใชจ่้ายไม่สูง เนน้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

สรุป  

อินเดีย เป็นประเทศประชาธิปไตยทีใหญ่ทีสุดในโลก รัฐบาลกลาง (Government of 

India) ควบคุมในเรืองการศึกษา ยุทธศาสตร์ทีอินเดียสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาซึงเป็น

รากฐานทีสาํคญัเพือนาํพาประเทศไปสู่ความมนัคงทางเศรษฐกิจและความเขม้แข็งทางเทคโนโลยี
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เพือนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิมให้กบัทรัพยากรบุคคล นอกจากนีอินเดียยงัมีบุคลากรทีมีระดับ

การศึกษาสูงจาํนวนมาก ถือเป็นขุมกาํลงัทางเศรษฐกิจให้แก่อินเดียทาํให้ปัจจุบันก้าวขึนเป็น

ประเทศทีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจในเอเชีย อินเดียมีกาํลงัซือจาํนวนมหาศาลทีสามารถ

ผลกัดนัเศรษฐกิจทงัภายในและต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี อินเดียมีปัจจยัเกือหนุน ไดแ้ก่ ระบบ

ประชาธิปไตยทีใหญ่และเขม้แข็ง ตลาดประชากรขนาดใหญ่ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ          

ทีต่อเนืองและมีเสถียรภาพ ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ13 

การมธัยมศึกษาของฟินแลนด์  

สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป อยู่ในกลุ่ม

ประเทศนอร์ดิกซ์ กรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวง เป็นประเทศพฒันาแลว้ มีระบบรัฐสวสัดิการ            

ประชากรมีรายไดห้ลกัจากการอุตสาหกรรม ไดชื้อว่าเป็นประเทศทีมีความสงบสุขทีสุดในโลก

ประเทศหนึง แบ่งโครงสร้างการบริหาร ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบับริหารส่วนกลาง ระดบับริหาร

ส่วนภูมิภาค และระดบับริหารส่วนทอ้งถิน (เทศบาล) ภาษาราชการทีใชคื้อ ฟินนิช (Finnish) และ 

สวีดิช (Swedish)  

นโยบายการศึกษา  

นโยบายการศึกษาของฟินแลนด์มุ่งเน้นดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค 

และความเป็นนานาชาติ ไม่เน้นการแข่งขนัของผูเ้รียนให้ความสาํคญักบัการศึกษาว่า เป็นกลไก

สาํคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทีรัฐตอ้งจดัการศึกษาทีดีทีสุดให้กับ

ประชาชน ฟินแลนดก์าํหนดใหก้ารไดรั้บการศึกษาเป็นสิทธิขนัพืนฐานของประชาชนทีตอ้งไดรั้บ

การศึกษาทีมีคุณภาพแบบใหเ้ปล่าโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ตงัแต่ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา 

และการศึกษาหลงัจบการศึกษาไปแลว้ และไดก้าํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีอิสระและ

อาํนาจในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขนัพืนฐาน สาธารณรัฐฟินแลนด ์มีระบบการศึกษา

ทีดีทีสุดในโลกจากการประเมินศกัยภาพผูเ้รียนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์           

ตามโครงการ PISA (The Programme for International Student Assessment (PISA)ขององค์กร

ความร่วมมือทางการคา้และการพฒันา การศึกษาขนัพืนฐานเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่เก็บ

ค่าเล่าเรียน ตาํรา สือ และอุปกรณ์การเรียนการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี ตงัแต่อาย ุ7 –16 ปี และมีอาหาร

ฟรีทุกมือ สาํหรับการศึกษาชนัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชนัสูง เป็นการศึกษาแบบ        

                                                             
13อรุณี สุวรรณะชฎ, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน:รากฐานของการพฒันา 

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556 ), 107. 
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ใหเ้ปล่าเช่นเดียวกนั แต่ผูเ้รียนตอ้งจ่ายค่าวสัดุอุปกรณ์การเรียนดว้ยตนเอง อตัราการรู้หนังสือของ

ประชากร คิดเป็น ร้อยละ 100 อายุการศึกษาเฉลีย17 ปี มีกระทรวงศึกษาธิการและวฒันธรรม 

รับผิดชอบเกียวกับการพฒันาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม กีฬา และเยาวชน และ             

ความร่วมมือกับนานาชาติในส่วนทีเกียวขอ้งและมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทาํหน้าที         

ในการสนับสนุนงบประมาณ มีโครงสร้างทางการศึกษา 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักระทรวง ระดบั

จงัหวดั และระดบัทอ้งถิน (เทศบาล)การศึกษาขนัพืนฐาน อยู่ในความรับผิดชอบของทอ้งถินเป็น

ส่วนใหญ่เป็นของรัฐและเอกชนเพียงเลก็นอ้ยโดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด ์

(Finnish National Board of Education) รับผดิชอบการพฒันาการศึกษา การฝึกอบรมและพฒันาครู 

การศึกษาผูใ้หญ่ นอกจากนนั ยงัรับผดิชอบการจดัทาํหลกัสูตรแกนกลาง และคุณวุฒิแห่งชาติดา้น

การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมรวมทังคุณสมบัติสมรรถนะพืนฐาน  (competence-based 

qualifications) ในดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ทงัในส่วนความรับผิดชอบของรัฐ 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีกระทรวงศึกษาธิการและวฒันธรรม ทาํหน้าทีให้การสนับสนุน

งบประมาณและการพฒันาวิชาการ ทอ้งถินมีอิสระในการบริหารจดัการของตนเองทีสอดคลอ้ง            

กบับริบท วฒันธรรม เอกลกัษณ์ และความตอ้งการของประชาชน ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ           

งานบุคคล และงานบริหารทวัไป  

ด้านงานวชิาการ  

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา                         

มีรายละเอียด ดงันี 1) การพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลาง ดาํเนินการโดยคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ ทีเป็นเพียงกรอบกวา้งๆ ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าทีของทอ้งถิน

และสถานศึกษานนัๆ หรืออาจร่วมกบัส่วนกลางดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าวเป็นกรณีพิเศษ 

2) การจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนหรือการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัเป็นหนา้ที

ของครู ซึงมีอิสระในการเลือกหนงัสือเรียน จดัการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอน

เป็นของตนเอง เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ทงันี หากมีเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษ โรงเรียน

ตอ้งดาํเนินการจดัทาํแผนการเรียนเป็นรายบุคคล เนืองจากฟินแลนด์กาํหนดให้เด็กทุกคนตอ้งได้

เรียนในโรงเรียน/ชันเดียวกันไม่ว่าเด็กทีเรียนเก่งหรือเด็กทีเรียนช้า การให้ความสําคัญกับ

กระบวนการติดตามและแก้ปัญหาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จากการทีฟินแลนด์มุ่งเน้นคุณภาพ 

โดยเฉพาะการมุ่งเนน้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเรียน การสอนของครูจึงใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแกปั้ญหาร่วมกนั ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง และมีการ

พฒันาครูอยา่งต่อเนือง เพือใหไ้ดค้วามรู้ใหม่มาพฒันาการเรียนการสอน 3) การประเมินผลการเรียน

การสอน นโยบายของฟินแลนด์เน้นคุณภาพการศึกษา  แต่ไม่เน้นการแข่งขนั ให้เป็นไปตาม
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พฒันาการของผูเ้รียน การประเมินผลผูเ้รียนของฟินแลนด์จึงมุ่งประเมินพฒันาการของผูเ้รียน             

โดยไม่กาํหนดเกรด เพือใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินพฒันาการของตนเอง รู้และเขา้ใจชีวิตตนเองเพือเลือก

ทีจะตดัสินใจในการวางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคต หรืออาจกล่าวไดว้่า ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้

และมีทกัษะชีวิตอย่างแทจ้ริง ดังนัน การประเมินจึงเป็นเรืองของโรงเรียนและครูทีจะประเมิน

ผูเ้รียน ในฐานะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน โดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหว่างปีแต่ประการใด            

การสอบวดัมาตรฐานมีเพียงครังเดียวเมือผูเ้รียนอาย ุ16 ปี เพือนาํผลประกอบการสมคัรเขา้เรียนต่อ

ระดบัอุดมศึกษาเท่านนั หลกัการในการประเมินผลการเรียนยดึหลกัความหลากหลายของหลกัฐาน

การเรียน มีทังการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการ  การประเมินความรู้และทักษะ                          

การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกอนัเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ่อแม่ผูป้กครอง                    

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการประเมิน รวมทังมีการรายงานการประเมินผลยอ้นกลบัในแต่ละ

กิจกรรมการประเมิน  

ด้านงานงบประมาณ  

รัฐอุดหนุนและจ่ายงบประมาณการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือ             

เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ซึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินสามารถตดัสินใจเอง   

ว่าจะมอบความรับผดิชอบงบประมาณใหก้บัโรงเรียน เงินอุดหนุนต่อหัวจะเพิมขึนตามปัจจยัต่างๆ

เช่นความหนาแน่นของประชากร จาํนวนผูเ้รียน ฯลฯ สาํหรับการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย รัฐสนับสนุนงบประมาณให้ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเกือบทงัหมด ยกเวน้

ค่าใชจ่้ายเรืองอุปกรณ์การเรียนทีผูเ้รียนตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเอง  

ด้านงานบุคคล  

สาธารณรัฐฟินแลนด์มีการพฒันา การฝึกอบรมและคดัเลือกผูบ้ริหารมืออาชีพอย่าง

จริงจังและใช้วิธีสรรหาหรือคัดเลือกผูอ้านวยการเขตพืนทีการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา             

เพือจะไดผู้บ้ริหารมืออาชีพทีตอ้งพิสูจน์ผลงานโดยการทาํเป็นสัญญาจา้ง   สาํหรับการสรรหาครู 

พิจารณาจากกลุ่มผูจ้บการศึกษาระดบัหวักระทิ หรือ ร้อยละ ๑๐ แรก มาเป็นครูโดยให้ความสาํคญั

ว่า ครูเป็นบุคคลสาํคญัทีสุดทีจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน ในการนี ครูมีฐานะเป็น

พนักงานเทศบาล ขา้ราชการ หรือลูกจา้งของรัฐ แลว้แต่หน่วยงานการศึกษาทีจดัจา้งครู การจา้ง

กระทาํโดยสญัญาจา้งคราวละ 3-5 ปี โดยอตัราเงินเดือนเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมระหว่างสหภาพครู 

รัฐ และหน่วยงานจา้ง ซึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และระยะเวลาการทาํงานเงินเดือนครูขนัเริมต้น           

ในอตัราทีสูงโดยขนัเริมตน้ประมาณ 29,000 ดอลลาร์ โดยกาํหนดให้ครูมธัยมศึกษามีเงินเดือนสูง

กว่าครูประถมศึกษาและเป็นไปตามภารกิจความรับผิดชอบ ในการกาํหนดคุณสมบติัครู คาํนึงถึง

ความรู้ ความเชียวชาญ จาํแนกตามภารกิจ ไดแ้ก่ 1) ครูประจาํชัน ตอ้งผ่านการศึกษาในคณะ
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ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยกาํหนดให้ตอ้งเรียนจบระดับปริญญาโท และต้องมี            

การฝึกสอนทดลอง และวิจยัในโรงเรียนสาธิต 2) ครูประจาํวิชา ตอ้งผ่านการเรียนในสาขาทีจะไป

สอนก่อน แลว้จึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ครูจึงตอ้งสาํเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทในทางการศึกษา รวมทังมีข้อกาํหนดพิเศษสําหรับครูการศึกษาพิเศษ และ             

ครูแนะแนวทีต้องมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโททีเรียนมาทางดา้นการศึกษาพิเศษ และการแนะแนว  

สาํหรับครูทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินๆจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร และ

กาํหนดระดับเงินเดือนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนเงินเดือนครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็น                 

ผูพิ้จารณา ครูแต่ละคนจะไดรั้บเงินเดือนตามภารกิจและผลงานโดยมีสมาคมวิชาชีพครู/ สหภาพครู 

เขา้มาดูแลเจรจาต่อรองส่วนรัฐบาลสนับสนุนเพียงบางส่วน โดยมีการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง/

เงินเดือน สาํหรับขา้ราชการครูดว้ย ในดา้นการพฒันาครู มีการฝึกอบรมครูทีเนน้เนือหาวิชาการและ

ทกัษะการสอนอย่างจริงจงั โดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาํหน้าทีจดับริการฝึกอบรม

พฒันาตลอดชีวิตการเป็นครู โรงเรียนจะส่งครูไปฝึกอบรมพฒันาอย่างเป็นระบบ เน้นการสร้าง

ความเขม้แข็งของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู เน้นการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการจดัการ

เรียนการสอน และการศึกษาวิจยัเพือสร้างฐานขอ้มูลและพฒันานวตักรรมใหม่ ดา้นการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล และการพฒันาความร่วมมือ ประกอบดว้ย 1) การนิเทศ ติดตามการประเมิน 

แบ่งเป็น การประเมินตนเองและการประเมินจากภายนอก การประเมินตนเองเพือเห็นภาพรวมและ

เผยแพร่กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และกาํหนดแผนงานต่อไป ทงันีจะประเมิน 3 ดา้น คือ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่าทางการเงิน ระดบัภูมิภาค มีการประเมินผลระดบัภูมิภาค

โดย The Provincial State Offices เพือเพิมความสามารถในการให้บริการเครือข่ายทางการศึกษา 

และการประเมิน ติดตามผลระดบัทอ้งถิน เพือให้ประชาชนเขา้ถึงการศึกษาได ้ โดยคุม้ค่ากับ

งบประมาณตรงตามวตัถุประสงคต์ามนโยบาย วฒันธรรมทอ้งถิน  2) การพฒันาความร่วมมือ มีการ

พฒันาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัภาคธุรกิจเอกชนอย่างใกลชิ้ดเพิมขึน เพือให้ผูเ้รียน             

ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะทีจะใช้จริงในชีวิตการทาํงานสอดรับกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ

เอกชน  

จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

1. รัฐหรือส่วนกลาง มีหนา้ทีเพียงกาํหนดนโยบาย สนบัสนุนวิชาการ งบประมาณ และ

ติดตามประเมินผลกวา้งๆ มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาํหน้าทีพฒันาบุคลากร และจดัทาํ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน แต่เป็นเพียงกรอบกวา้งๆ รายละเอียดเป็นหน้าทีของ

ทอ้งถินและสถานศึกษาทีจะพฒันาร่วมกนัใหส้อดคลอ้งกบับริบท วฒันธรรม เอกลกัษณ์และความ

ตอ้งการของทอ้งถิน  
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2. ใหค้วามสาํคญักบัครูว่าเป็นบุคคลสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน มีการคดัเลือก

คนเก่งมาเป็นครู ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาครู มอบหมายความรับผดิชอบใหค้รูมีอิสระในการจดั

เรียนการสอน การร่วมพฒันาสาระหลกัสูตร เลือกตาํราเรียน กาํหนดวิธีการเรียนการสอน และการ

วดั ประเมินผลผูเ้รียนดว้ยตนเอง  

3. ใชง้บประมาณต่อหวัผูเ้รียนน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม OECD แต่ผลการทดสอบการ

ประเมินตามโครงการ PISA กลบัสูงกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา

รวมทงัการศึกษาใหเ้ปล่าทงัดา้นค่าเล่าเรียน สือ วสัดุอุปกรณ์ และอาหารแก่ผูเ้รียนเต็มเวลาทุกมือ 

ทงันีก็เพือมุ่งสู่คุณภาพผูเ้รียนและความเสมอภาคของผูเ้รียนและประชาชน 

 4. การประเมินผล ทีเน้นการให้ความสาํคญัต่อการพฒันาการของผูเ้รียนมากกว่า          

การแข่งขนั และเป็นไปเพือการแนะแนว การส่งเสริมการเรียน และการพฒันาทกัษะ ไม่มีการสอบ

มาตรฐานระดบัชาติ ยกเวน้การสอบเพือนาํผลไปเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา ทาํให้ผูเ้รียนไม่เกิด

ความเครียด แต่กลบัเป็นการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนโดยภาพรวม 

5. ให้ท้องถิ นรับผิดชอบการศึกษาขันพืนฐานและให้อิสระแก่สถานศึกษาทัง            

ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ด้านงานบุคคล การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนและ            

การประเมินผลร่วมกบัครู สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถินและประชาชน ทาํให้เกิดความ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ รัฐหรือส่วนกลางทาํหน้าทีในการพฒันาครู สนับสนุนวิชาการ และ

ติดตามประเมินผล  

6. วฒันธรรมการอ่านของคนฟินแลนด์ จากการสนับสนุนของรัฐตงัแต่เด็กแรกเกิด            

โดยรัฐให้หนังสือแก่พ่อแม่ในการเลียงดูเด็ก เน้นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการอ่าน     

ของพ่อแม่ และเด็ก ส่งผลใหเ้ด็กรักการอ่านตงัแต่เยาวว์ยัในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  

7.  เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการประเมินผูเ้รียน 

ส่งผลใหผู้ป้กครองใหค้วามสาํคญัในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน อยา่งต่อเนือง  

8.  ไม่เน้นการแข่งขนั แต่ให้เป็นไปตามพฒันาการของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนไม่เครียด

และเสริมสร้างสุขภาวะของผูเ้รียนทงัดา้นกาย จิต สงัคม และสติปัญญาในทีสุด  

9. การบริหารจดัการศึกษาขนัพืนฐาน อยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินเป็นส่วนใหญ่ รัฐจดัเฉพาะโครงการพิเศษตามนโยบาย ทาํให้การจดัการศึกษาสามารถ

สนองตอบความตอ้งการของทอ้งถิน และเกิดความใกลชิ้ดระหว่างพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชน กบั

โรงเรียน  

10. รูปแบบการบริหารจัดการทีเป็นแบบความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน       

จดัการศึกษาภายในทอ้งถินของตนเอง หรือหลายทอ้งถินร่วมกนัจดั หรือระหว่างทอ้งถิน (เทศบาล) 



63 

จดัร่วมกับมูลนิธิ หรือหน่วยงานอืน นับเป็นความหลากหลายของการจดัการศึกษา มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายทีผูเ้รียน  

สรุป   

สาธารณรัฐฟินแลนด ์อยูใ่นกลุ่มประเทศนอร์ดิกซ ์เป็นประเทศพฒันาแลว้ มีระบบรัฐ

สวสัดิการ ประชากรมีรายไดห้ลกัจากการอุตสาหกรรม เป็นประเทศทีมีความสงบสุขประเทศหนึง 

มีระบบการศึกษาทีดีทีสุดในโลกจากการประเมินศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ตามโครงการPISA(The Programme for International Student Assessment(PISA) 

การศึกษาขนัพืนฐานเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า มีอาหารฟรีทุกมือ โดยกระทรวงศึกษาธิการและ

วฒันธรรม รับผดิชอบเกียวกบัการพฒันาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม กีฬา และเยาวชน และ

ความร่วมมือกบันานาชาติในส่วนทีเกียวขอ้งและมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทาํหน้าทีใน

การสนับสนุนงบประมาณ แบ่งโครงสร้างทางการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบักระทรวง 

ระดับจังหวัด และระดับท้องถิน การศึกษาขันพืนฐาน อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิน                       

มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish National Board of Education) 

รับผดิชอบการพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน การฝึกอบรมและพฒันาครู การจดัทาํหลกัสูตรแกนกลาง 

รวมทงัคุณสมบติัสมรรถนะพืนฐาน (competence-based qualifications) นโยบายการศึกษาของ

ฟินแลนดมุ่์งเนน้ดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความเป็นนานาชาติ แต่ไม่เน้นการ

แข่งขนัของผูเ้รียน14 

การมธัยมศึกษาสหรัฐอเมริกา  

สหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยมลรัฐ 50 รัฐ และ 1 เมือง มีกรุงวอชิงตนัเป็นเมืองหลวง ได้

ชือว่ามีความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมและชนในชาติมากทีสุด มีความเจริญก้าวหน้า             

ทงัดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือสาร การเมืองการปกครอง และการทหาร                   

เป็นประเทศทีประชาชนทวัโลกหลงัไหลเขา้มาอยูอ่าศยั มีอาชีพ และรับการศึกษามากทีสุดในโลก  

นโยบายการศึกษา  

รัฐบาลกลางมีหนา้ทีเพียงกาํหนดนโยบายกวา้งๆ สนับสนุนงบประมาณ และติดตาม

ประเมินผลโดยภาพรวมเท่านนั แต่ละมลรัฐจดัการศึกษาเป็นของตนเองอยา่งหลากหลายตามบริบท

ของมลรัฐนันๆ มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการไปยงัเขตพืนทีการศึกษา (School District) 

และสถานศึกษา ตามความหลากหลายของสถานศึกษา แต่ละรัฐตอ้งดูแลมาตรฐานคุณภาพของเด็ก 

                                                             
14 พิณสุดา สิริธรังศรี,  รายงานการวิจัยและพัฒนา เรือง รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขันพนืฐาน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 48. 
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ใหเ้ด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาและการพฒันาทีมีคุณภาพ จดักิจกรรมช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส 

ให้ได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ ทังการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การพฒันาวิชาการ              

การพฒันาครู และ การจดังบประมาณสนบัสนุน  

นโยบายการศึกษา  

สถานศึกษาขันพืนฐานของสหรัฐอเมริกามีฐานะเป็นนิติบุคคล และโดยทีการจัด

การศึกษาเป็นหนา้ทีของมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีอาํนาจดูแลและให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน 

ในการนี การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน มีการจดัโครงสร้างทางการบริหาร ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่               

1) ระดับรัฐ มลรัฐจัดการการศึกษาเองตามทีกล่าวมามีอิสระในการจดัการการศึกษาตามความ

ตอ้งการของทอ้งถิน มีการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบทงัของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

และเอกชนภารกิจของรัฐบาลแห่งมลรัฐทีเกียวกบัการศึกษาทีสาํคญั เช่น การบริหารความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน การพฒันาและบริหารหลกัสูตรการเรียนการสอน การบริหารกิจการ

นักเรียน การบริหารบุคลากรครู การบริหารอาคารสถานที การบริหารการเงินและธุรการ โดยมี

หน่วยงานทางการศึกษาของมลรัฐ ประกอบดว้ยสภาการศึกษาของมลรัฐ ผูอ้าํนวยการการศึกษา

แห่งมลรัฐ และสาํนักว่าการศึกษาแห่งมลรัฐ รับผิดชอบทางการศึกษาโดยผูว้่าการมลรัฐจะเป็น           

ผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการสภาการศึกษา และผูอ้าํนวยการการศึกษาแห่งรัฐ แต่บางรัฐทีใชว้ิธีการ

เลือกตงั สภาการศึกษาของมลรัฐมีบทบาทหน้าทีหลากหลาย เช่น การบริหารจดัการงบประมาณ

ของรัฐบาลกลางและงบประมาณของมลรัฐทีจะใชใ้นการศึกษา กาํหนดอตัราเงินเดือนขนัตาํสาํหรับ

ครูและผูบ้ริหารการศึกษา  2)ระดบัเขตพืนทีการศึกษา มีบทบาทสาํคญัในการบริหารจดัการศึกษา 

ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการบริหารการศึกษาทาํหนา้ทีบริหารโรงเรียนในเขตพืนทีการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของมลรัฐ (2) ศึกษาธิการเขตหรือผูอ้านวยการเขตพืนทีการศึกษา ทาํหน้าที

วางนโยบายและกาํหนดหลกัการในเรืองต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมลรัฐ ทงันี มีความ

หลากหลายของรูปแบบของเขตพืนทีการศึกษาในการบริหารจดัการศึกษา ทงัดา้นภารกิจและ

ประเภทสถานศึกษา บางมลรัฐ กาํหนดเขตพืนที เป็นภาพรวมของการศึกษาขนัพืนฐาน ทงันี ขึนอยู่

กบับริบทของแต่ละมลรัฐ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนเป็นหลกั โดยมี

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของทอ้งถิน/เขตพืนที เรียกว่า District Board of Education ทีมาจาก

การเลือกตงั ในการตดัสินใจทางการบริหาร มีความแตกต่างกนัตามบริบท บางมลรัฐยงัคงรวบ

อาํนาจไวแ้ละกระจายบางส่วน บางมลรัฐ กระจายอาํนาจไปให้เขตพืนทีการศึกษาดาํเนินการ และ

บางมลรัฐก็กระจายไปยงัสถานศึกษาโดยตรง 3)ระดบัสถานศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียน               

เป็นหน่วยงานย่อยทีสุดในการจดัการศึกษา ทีมีอิสระในการบริหารจดัการแตกต่างกนั ตามการ

ไดรั้บการกระจายอาํนาจจากมลรัฐหรือจากเขตพืนทีการศึกษา บางโรงเรียนมีคณะกรรมการสภา
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โรงเรียน (School Council) ทีมีอาํนาจเบ็ดเสร็จบางโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา (School 

Board) และมีองคก์รครู ผูป้กครอง ทาํหนา้ทีดูแลการบริหารจดัการและอาํนวยความสะดวก บางเขต

พืนที ศึกษาธิการเขตทําหน้าทีก ําหนดนโยบายและทํางานร่วมกับผู ้บริหารสถานศึกษา                        

ครู ผูป้กครอง และสภาทีปรึกษาโรงเรียน ในการพฒันาหลกัสูตร บางเขตพืนที ศึกษาธิการเขต          

ทาํหน้าทีเป็นผูก้าํหนดเงินเดือนครู แผนพฒันาโรงเรียน การกาํหนดมาตรฐานคุณวุฒิ รวมทัง             

การสรรหาและแต่งตงัผูบ้ริหารสถานศึกษา รูปแบบของสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีทงัทีเป็นโรงเรียน

สามญัศึกษาของรัฐ (Public School) ทีใหก้ารศึกษาแก่เด็กทวัไป โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนใน

การกบัรัฐ (Charter School) ซึงเป็นโรงเรียนทีเป็นความร่วมมือระหว่างเขตพืนทีการศึกษาและ

ภาคเอกชน เพือประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและคุณภาพการศึกษา ทีเกิดจากทีประชาชน

บางส่วนไม่พอใจการจดัการศึกษาของรัฐโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา เกิดการรวมตวัเพือแสวงหา

รูปแบบใหม่ บนพืนฐานของการกระจายอาํนาจ และการมีส่วนร่วม การไดรั้บสิทธิ เสรีภาพ            

ความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาของผูเ้รียน ทีโรงเรียนตอ้งแสดงความรับผิดชอบในการจดั

การศึกษา โดยทาํสัญญาดาํเนินการกบัรัฐ งบประมาณรายหัวผูเ้รียนเป็นของรัฐเพือความสามารถ          

ในการแข่งขนัทีผูบ้ริหารและครูมีอิสระในการจดัการศึกษาเพือประสิทธิผลทางการศึกษามากขึน 

ทงันี จากนโยบายการให้สถานศึกษาบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา 

ยงัคงมีอิสระในการบริหารวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ           

ของทอ้งถินและประชาชน โดยการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกของเขตพืนทีการศึกษา  

ด้านงานวชิาการ  

ในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและพ่อแม่

ผูป้กครอง มีการดาํเนินการร่วมกนัขององค์กรครู ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

ในรูปแบบต่างๆดว้ย มีภาพรวมของการบริหารงานวิชาการ ดงัต่อไปนี 

1. การพฒันาหลกัสูตร การจดัทาํและพฒันาหลกัสูตรเป็นหน้าทีของมลรัฐ และหรือ

เขตพืนทีการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา มีครู ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด

ความตอ้งการทางการศึกษา เขตพืนทีการศึกษาขนาดใหญ่บางเขตมีการสร้างและพฒันาหลกัสูตร

ใหส้ถานศึกษานาํไปใช ้บางเขตพืนทีหรือเขตขนาดเล็กเป็นความร่วมมือระหว่างครู ผูบ้ริหาร และ

ผูป้กครอง รวมทงัชุมชนร่วมมือกนัจดัและพฒันาหลกัสูตร ตามความพร้อมของแต่ละทอ้งถิน ไม่ว่า

จะเป็นเขตพืนทีเลก็หรือใหญ่เมือมีการจดัทาํหลกัสูตร ต่างก็จะเนน้ความเป็นพลเมืองดีในพหุสังคม

ของสหรัฐอเมริกาทีมีความหลากหลาย เพือสร้างความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยโดยเฉพาะ

การใหเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ของความเป็นอเมริกา และกาํหนดใหเ้ป็นวิชาแกนหรือวิชาบงัคบั 
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2. การจดัการเรียนการสอนเป็นหน้าทีของครูทีตอ้งนาํหลกัสูตรทีกาํหนดขึนโดยรัฐ 

หรือเขตพืนทีการศึกษา หรือสถานศึกษา แลว้แต่กรณี มาดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ครูมีอิสระ           

ทีจะจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล อาจมีผูป้กครองและชุมชนร่วมให้ขอ้เสนอแนะ และ

การคัดเลือกหนังสือเรียน แลว้แต่กรณี โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียน           

การสอนทีทันสมยั สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกที และยึดปรัชญาการเรียนการสอนแบบ              

การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Learning by doing) ของจอห์น ดิวอี เป็นแนวทางการจดัการเรียน         

การสอน อย่างไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนของครูในสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการเรียน               

การสอนทีหลากหลายตามการคิดคน้ของครูและนักการศึกษา ทีไดชื้อว่า มีนวตักรรมการเรียน           

การสอนมากทีสุด และเป็นตน้แบบของการจดัการเรียนการสอน  รัฐบาลกลางจะทาํหน้าทีวิจยั           

และพฒันาและสนับสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน            

โดยการจดัสรรเงินกูย้ืมเพือการศึกษา หรือการช่วยเหลือผูมี้รายไดต้าํ เวลาเรียนของระดบัชนัเล็ก          

มีชวัโมงเรียนนอ้ยและจะเพิมเวลาขึนในระดบัชนัทีสูงขึน  

3. การประเมินผลการเรียนเป็นหนา้ทีของครู ทีใชห้ลากหลายวิธีการ มีทงัการเลือนชนั

ตามอาย ุการทดสอบการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ทงันีขึนอยู่กบัครูและบริบทของวิชานันๆ 

ว่าจะประเมินด้วยกระบวนการหรือวิธีการใด และปัจจุบัน เริมหันกลบัมาใชก้ารซาํชนัอีกครัง           

หากพฒันาการเรียนของเด็กไม่ดีพอ ซึงเป็นไปตามนโยบายการพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของสหรัฐอเมริกาทีคุณภาพการศึกษาตกตาํในรอบสิบปีทีผา่นมา  

ด้านงานงบประมาณ  

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นหน้าทีของสถานศึกษา และ           

เขตพืนทีการศึกษา ซึงขึนอยู่กบันโยบายและความหลากหลายของเขตพืนทีและทอ้งถิน สาํหรับ

โรงเรียนในกาํกบัรัฐ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณตามพนัธะสัญญาทีให้ไวก้ับ           

มลรัฐหรือเขตพืนทีการศึกษานันๆ รายไดข้องสถานศึกษามาจาก 3 ทาง ไดแ้ก่  1) รัฐบาลกลาง               

2) มลรัฐและทอ้งถิน และ 3) รายไดข้องสถานศึกษาทีมาจากการบริจาคซึงรัฐบาลกลางจะจดัสรรให้

มลรัฐเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน จากนนัมลรัฐจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนใหโ้รงเรียน ในแต่ละปี รัฐบาล

กลางจะจดัสรรงบประมาณตามประกาศพนัธะแห่งชาติ เป็นแนวทาง ในการบริหารจดัการ สาํหรับ

งบประมาณการศึกษาของทอ้งถิน ไดม้าจากทอ้งถิน ทงันีเงินจากมลรัฐและทอ้งถินจะเป็นแหล่ง

รายไดห้ลกัของการจดัการศึกษาของโรงเรียน รวมทงัการไดรั้บงบกูย้ืมเพือการศึกษาของนักเรียน

เพือสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพ โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงานทีเสนอขอตามความตอ้งการของโรงเรียนและให้สาํนักว่าการการศึกษา

แห่งรัฐพิจารณาอนุมติัไว ้การใชง้บประมาณเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดูแล
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โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและศึกษาธิการเขต นอกจากนันยงักาํหนดให้มีคูปองการศึกษาให้แก่            

พ่อแม่ผูป้กครองทีเด็กออกจากโรงเรียนของรัฐไปเขา้เรียนในโรงเรียนในกาํกบัรัฐ หรือเอกชนได ้

ซึงขึนอยูก่บัเงินค่าใชจ่้ายรายหวัในแต่ละชุมชน ทีจะสนบัสนุน  

ด้านงานบุคคล  

รัฐและเขตพืนทีการศึกษา มีอาํนาจบริหารบุคลากรเอง รับผิดชอบนโยบายด้าน

มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นสวสัดิการครู และยงัมีองคก์รวิชาชีพ สมาคมการศึกษา

แห่งชาติ (NEA) สมาพนัธ์ครูอเมริกา (AFT) ดูแลผลประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนของรัฐทุกคนมิใช่ข้าราชการ แต่เป็นพนักงานครูทีมาโดยการจ้าง             

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยครูและผูบ้ริหารทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ควบคุมโดยสํานักว่าการการศึกษาแห่งรัฐหรือคณะกรรมการการศึกษาของรัฐแล้วแต่กรณี           

ตามนโยบายของรัฐนันๆว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นผูอ้อกใบอนุญาต แต่การกาํหนดคุณสมบัติ            

ของการเป็นครูไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั สาํหรับครูในระดบัมธัยมศึกษาตอ้งจบสูงกว่าปริญญา

ตรีและตอ้งมีความเชียวชาญอยา่งนอ้ย 1 วิชาในระดบัทีสอน รวมทงัครูทุกคนตอ้งมีพืนฐานความรู้

ดา้นการศึกษาทวัไปและความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพครู ซึงรวมถึงความรู้เกียวกบัจิตวิทยาวยัรุ่น    

หลกัและเทคนิคการสอน และพืนฐานการศึกษา โดยทวัไปเขตพืนทีการศึกษาเป็นผูว้่าจา้งผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูว้่าจา้งครู ตามคุณสมบติัทีกาํหนดดา้นการพฒันาครู          

มีสาํนักว่าการการศึกษาแห่งรัฐดูแลจดัการเรืองการพฒันาผูบ้ริหารและครูทีตอ้งไดรั้บการอบรม 

นิเทศ ศึกษาดูงานและการพฒันาตนเอง อย่างน้อยปีละครัง ในระดบัสถานศึกษา ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีอาํนาจหน้าทีในการปกครองดูแลครูและบุคลากรของสถานศึกษาซึงหมายรวมถึง           

การนิเทศและพฒันาครูของสถานศึกษาดว้ย 

จุดเด่นในการจดัการสถานศึกษา  

1. การจดัการศึกษาเป็นหน้าทีของรัฐ รัฐบาลทาํหน้าทีเพียงดา้นนโยบาย สนับสนุน

งบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาเท่านัน ส่งผลให้แต่ละมลรัฐ        

มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของตน และมีการกระจายอาํนาจไปยงัเขตพืนที

การศึกษา และสถานศึกษา ทาํใหก้ารจดัการศึกษาเกิดความคล่องตวั และเป็นไปตามความตอ้งการ

ของพ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน  

2. สหรัฐอเมริกา มีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง ส่งผลให้นโยบายทางการ

ศึกษามีเสถียรภาพตามไปดว้ย นโยบายทีกาํหนดไวข้องรัฐบาล หรือทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายมีการ

นาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของสถานศึกษา           

ทีไม่ตอ้งเปลียนแปลงบ่อยเช่นของไทย  
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3. กาํหนดใหค้รูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษา ตอ้งจบปริญญาตรี และ

สูงกว่า รวมทงัการกาํหนดใหค้รูตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทงัการไดรั้บการพฒันาทุกปี 

ภายใต้การส่งเสริมด้านการวิจัยและพฒันาทางวิชาการจากรัฐบาลกลางรวมทัง การมีองค์กร           

ทางวิชาชีพทีเขม้แข็ง ทาํใหส้ถานะของครูมีความมนัคง  

4. เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา          

ทงัการร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการติดตาม 

ประเมินผลการเรียน ช่วยใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหว่างสถานศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การศึกษา

ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากทีสุด  

5. กระจายอาํนาจทางการบริหารให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ 

โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษามีอิสระในการสรรหาและจดัจ้าง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิสระในการสรรหาและจดัจา้งครูภายใตคุ้ณสมบติั

ทีกาํหนด ทาํให้สถานศึกษาสามารถจัดครูตรงตามความรู้ความสามารถ อนัส่งผลต่อคุณภาพ

การศึกษาในทีสุด  

6. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางความรู้ของสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลต่อการเขา้ถึงการศึกษาของผูเ้รียน และการพฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7. ความหลากหลายของรูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามบริบท ความพร้อม 

และขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนในกาํกบัรัฐทีเป็นความร่วมมือของเขตพืนทีการศึกษาและ

ภาคเอกชน หรือมลูนิธิ ทีประสงคจ์ะจดัการศึกษา และทาํสญัญากบัรัฐหรือเขตพืนทีการศึกษา โดย

รัฐเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ  

สรุป 

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศสหพนัธรัฐประชาธิปไตย มีความหลากหลายทางสังคม 

วฒันธรรมและชนในชาติมากทีสุด มีความเจริญกา้วหนา้ทงัดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

การสือสาร นโยบายการศึกษา รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกากาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาเป็นหน้าที

ของมลรัฐ รัฐบาลกลางมีหน้าทีเพียงกาํหนดนโยบายกวา้งๆ สนับสนุนงบประมาณ และติดตาม

ประเมินผลโดยภาพรวมเท่านนั มุ่งเนน้ใหแ้ต่ละรัฐตอ้งดูแลมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ใหเ้ด็กทุกคน

ไดรั้บการศึกษาและการพฒันาทีมีคุณภาพ ระบบการศึกษา  แบ่งการมธัยมศึกษาตอนตน้ (เกรด 6-8) 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9 –12) การจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีการจดัโครงสร้าง

ทางการบริหาร ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัรัฐ ระดับเขตพืนทีการศึกษา ระดบัสถานศึกษา           

การบริหารวิชาการ ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและพ่อแม่ผูป้กครอง การบริหาร

งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นหนา้ทีของสถานศึกษา และเขตพืนทีการศึกษาบริหารเอง การบริหารงาน
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บุคคล รัฐและเขตพืนทีการศึกษา มีอาํนาจบริหารบุคลากรเอง การบริหารทวัไป โรงเรียนเปิดโอกาส

ใหพ่้อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน15 

การมธัยมศึกษาของนิวซีแลนด์  

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหมู่เกาะในคาบสมุทรแปซิฟิค  สภาพพืนทีเป็นเกาะ มีเกาะ

ใหญ่ ๒ เกาะ ได้แก่ เกาะเหนือ และเกาะใต้ มีทัศนียภาพทีสวยงามทังภูเขาและทุ่งหญ้า                       

กรุงเวลลิงตนัเป็นเมืองหลวง ประชากร ประกอบไปดว้ยชาวผวิขาว และชาวเมารีทีเป็นชนพืนเมือง

ดงัเดิม ประชาชนมีวิถีชีวิตทีสงบสุขภายใตส้วสัดิการของรัฐ อาชีพส่วนใหญ่ไดแ้ก่ การเลียงสัตว์

และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสตัว ์โดยเฉพาะแกะ และ โดยใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาว่า เป็นรากฐาน

สาํคญัของการพฒันาประเทศ  

นโยบายการศึกษา  

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศทีประสบผลสาํเร็จทางการศึกษาเป็นอย่างสูงในลาํดบัตน้ๆ

ของโลก มีการกระจายอาํนาจทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยงัสถานศึกษาโดยตรงใน

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) ทีไม่มีองคก์รทางการบริหารอืน

มาคั นกลาง มีสาํนักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office) ขึนตรงต่อ

รัฐมนตรีผูรั้บผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทาหน้าทีติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ทุก ๕ ปี ในลกัษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลทีควบคู่กบัการกระจายอาํนาจ และมีสาํนักงาน

รับรองคุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ (The New Zealand Qualification Authority) สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ทาํหน้าทีดูแลมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองคุณวุฒิการศึกษาการจัด

การศึกษาบนพืนฐานปรัชญา “การศึกษาเพือชีวิต” ดว้ยหลกัของการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 

หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยยึดแนวคิดในการ

ดาํเนินงานเพือการปฏิรูปการศึกษา ดงันี (1) โรงเรียนเป็นแหล่งทีทุกคนเขา้มาใชไ้ด ้(2) โรงเรียน

เป็นแหล่งทีเด็กเขา้มาเล่นได ้(3) โรงเรียนเป็นแหล่งของความรู้และความสาํเร็จ และ (4) ครูจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพ  เห็นไดว้่าการจดัการศึกษาของนิวซีแลนด ์แตกต่างจากประเทศอืนๆ ทีไม่เปิดโอกาส

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจดัการศึกษา แต่การศึกษากระจายไปให้ประชาชนจดัการศึกษา

โดยตรง ทงัรัฐ เอกชน พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือโบสถ ์การศึกษาทีจดัในโรงเรียนของรัฐ เป็นการจดั

ในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (Board of Trustee) ทีมาจากประชาชน (ผูป้กครอง 

ตวัแทนชุมชน/ทอ้งถิน) โดยตรง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดงักล่าว ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

                                                             
15พิณสุดา สิริธรังศรี,  รายงานการวจิยัและพฒันา เรือง รูปแบบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขันพนืฐาน  (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 56. 



70 

โรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ประมาณ 5 –7 

คน ตามขนาดของโรงเรียน และหากเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา จะมีตวัแทนนักเรียนร่วมเป็น

กรรมการด้วย มีอาํนาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารทงัดา้นงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล           

ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้นบริหารทวัไป ทีทาํหนา้ทีรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง                     

การมธัยมศึกษาประกอบดว้ย 1)มธัยมศึกษาตอนตน้ (Intermediate School) ชนัปีที 7 –8 อายุ

ระหว่าง 10 –13 ปี 2) มธัยมศึกษาตอนปลาย (Secondary School) ชนัปีที 9 –13 อายุระหว่าง 12 –18 

ปี รูปแบบการจดัการศึกษาของโรงเรียน จาํแนกตามการจดัสรรงบประมาณ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ดงันี 1) โรงเรียนของรัฐเป็นโรงเรียนทีรัฐจดัสรรงบประมาณเต็ม  2)โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียน           

ทีจดัโดยเอกชน และรัฐจดัสรรงบประมาณให้ร้อยละ 25  และ 3) โรงเรียนแบบบูรณาการของรัฐ              

เป็นโรงเรียนทีเคยเป็นของเอกชน และโอนมาเป็นของรัฐตามกฎหมาย และยงัเป็นการดาํเนินงาน

โดยเอกชน ทีคงเอกลกัษณ์เฉพาะของตนไว ้ทงัดา้นศาสนาและความเชือ ไดรั้บงบประมาณทงัหมด

จากรัฐ นอกจากนัน ยงัเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผูป้กครองจดัสอนบุตรหลาน ได ้ภายใตก้ารควบคุม         

ของรัฐว่าจะจดัการศึกษาแก่บุตรหลานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายให้

เป็นรายปี  

ด้านงานวชิาการ  

การบริหารงานวิชาการในระดบัรัฐ มีการกาํหนดแนวทางการศึกษาของชาติ เป้าหมาย

การศึกษาของชาติ และกรอบหลกัสูตรของนิวซีแลนด์ รวมถึงกาํหนดธรรมนูญของโรงเรียนเพือ

เป็นแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียน และกาํหนดแนวทางในการจดัการศึกษา ซึงเป็น

เสมือนแผนแม่บทในการจดัการศึกษาของทุกหน่วยงานและเป็นแนวทางในการสนับสนุนของรัฐ            

ทีมีต่อหน่วยงานทางการศึกษา ในดา้นการบริหารงานวิชาการมีลกัษณะของการกระจายอาํนาจ            

ใหค้ณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีอาํนาจหนา้ทีทุกเรืองทีเกียวกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน  และ

ทุกเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานในโรงเรียน ตามทีกาํหนดไวใ้นแนวทางการจดัการศึกษาของชาติ 

การบริหารงานวิชาการในระดบัสถานศึกษา กรรมการบริหารโรงเรียนไดรั้บการกระจายอาํนาจ        

ใหท้าํทุกเรืองเกียวกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน ทงัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และ

การประเมินผลการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ สือมวลชน ครู 

ผูป้กครอง และนักธุรกิจต่างๆ ทุกขนัตอน ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การระดมความคิดเห็น           

การประชาพิจารณ์ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชนเพือรับการวิพากษ์วิจารณ์แกไ้ข ดงันี      

1) การพฒันาหลกัสูตร โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร จากกรอบหลกัสูตรแห่งชาติ ทีรัฐกาํหนด            

โดย คณะกรรมการบริหารฯ ครู ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมกนักาํหนด เลือกใชห้ลกัสูตรและพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรกลางและสภาพของทอ้งถินและสถานศึกษา ครอบคลุมสาระการเรียนรู้  
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7 สาระ คือภาษาประจาํชาติ ภาษาองักฤษ และภาษาอืน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สงัคมศาสตร์ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามยั โดยมุ่งปลกูฝังค่านิยมและคุณลกัษณะพึงประสงค์ของ

พลเมือง และทกัษะทีจาํเป็น 8 ประการ คือทกัษะการสือสาร การคาํนวณ ทกัษะดา้นสารสนเทศ 

ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการจดัการตนเองและการแข่งขนั ทกัษะทางสังคมและการร่วมมือกนั 

ทกัษะทางกายภาพ ทกัษะในการทาํงานและการเรียนรู้ ปีการศึกษาในระดบัมธัยมนันจะแบ่งเป็น

ระบบสีภาคการศึกษาโดยมีการปิดภาคการศึกษาช่วงสันๆ ครังละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน 

กรกฎาคม และกนัยายนมีการแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชดัเจน มีโอกาสเลือกรายวิชาเลือกมากขึน 

เพือให้เด็กคน้พบตวัเอง และหลายวิชา เน้นภาคปฏิบติั กล่าวคือ โรงเรียนมธัยมศึกษาเน้นให้

นักเรียนคน้พบอตัลกัษณ์ของตนเอง  2)การจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนเป็น

หนา้ทีของครูทีจะนาํหลกัสูตรทีไดพ้ฒันาแลว้มาวางแผนการสอน และเลือกตาราเรียนไดเ้อง และ

เพือใหเ้กิดการเรียนรู้และทกัษะต่าง ๆโดยทวัไป ใชห้ลกั 4 ประการ คือ 1) จดัการเรียนรู้ตามระดบั

ความสามารถ 2) สนบัสนุนทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิงใหม่ 3) จดัการเรียนรู้ทีหลากหลาย และ 

4) กาํหนดสภาพความสาํเร็จ และตวัชีวดัการประเมินผลทีชดัเจนและการติดตามช่วยเหลือ ในการนี 

กรอบหลกัสูตรแห่งชาติไดก้าํหนดแนวทางวิธีการสอนของครูทีควรคาํนึงคือ การกระตุน้ให้เด็กได้

คิดเป็นทาํเป็น การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทีเหมาะสม การพฒันาวิธีการให้สอดคลอ้งกบั

ความรู้ใหม่ๆ การอาํนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่าง

การเรียนรู้และประสบการณ์ โอกาสทีจะเรียนรู้ และการสอนแบบตงัคาํถาม โรงเรียนประถมศึกษา

เนน้การรู้ภาษา (การอ่านและการเขียน) และวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นพืนฐานสาํหรับการคิดและ

การเรียนรู้ มกัจะจดัเป็นหัวขอ้และบูรณาการกลุ่มสาระต่าง ๆ หลกัสูตรในแต่ละโรงเรียนมีความ

ยดืหยุน่พอสมควร อาทิเช่น สอดแทรกเรืองศาสนา หรือเรืองราวในทอ้งถิน ในระดบัมธัยมศึกษา          

ทีนกัเรียนมีความพร้อมมากขึน การสอนจะแบ่งระดบัชนั จดัเป็นชนัเรียน แต่ก็จะมีกิจกรรมกลุ่ม            

ทีทุกคนจะทาํกิจกรรมเดียวกนั มีห้องเรียนเฉพาะต่าง เช่นห้องปฏิบติัการ ห้องตามวิชาเลือก 

หอ้งสมุดฯลฯ ใหเ้ลือกทาํกิจกรรม ผูบ้ริหารหรือผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน จะตอ้ง 

มีส่วนในการสอนทุกคนไม่มากก็นอ้ย ตามสดัส่วนภาระการบริหาร ดงันนั ผูบ้ริหารจึงมีความเขา้ใจ

ในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี  3) การประเมินผล การเรียนการประเมินผลการเรียนเป็น

หนา้ทีของครูโดยตรง ทีจะประเมินอยา่งอิสระ ดว้ยวิธีการต่างๆ รัฐไดพ้ฒันากรอบการประเมินขึน 

และยึดเป็นแนวทางในการประเมินผูเ้รียน ในการนี ครูจะประเมินผูเ้รียนอย่างหลากหลาย เช่น             

การสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน ผลงาน/รายงาน การประเมินตนเองของผูเ้รียน การประเมินโดย

บุคคลภายนอก แฟ้มสะสมผลงาน ตวัชีวดั การประชุมพิจารณาร่วมกนั และการทดสอบ ทงันี              

รัฐมีการจดัทาํเครืองมือการประเมินให้แก่ครู เพือง่ายต่อการประเมิน รวมทงั ผูป้กครองจะมีส่วน
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ร่วมในการประเมิน/ให้ข้อมูลดว้ย เพือประโยชน์ในการรับทราบพฒันาการ ทักษะและความ

ตอ้งการของเด็ก  

ด้านงานงบประมาณ   

รายไดข้องสถานศึกษามาจาก  1) เงินอุดหนุนของรัฐตามรายหวันกัเรียนและแผนงาน/

โครงการทีเสนอขอ เป็นเงินอุดหนุน (Lump sum)  2) ค่าเล่าเรียนทีเก็บจากนักเรียน นักศึกษา

ต่างชาติ  3) จากการบริจาคของชุมชนและการจดักิจกรรมหารายไดข้องสถานศึกษา นอกจากเงิน            

3 ประเภทดงักล่าวแลว้ ในส่วนของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ ยงัมีการจดัสรรเงินอุดหนุนตาม

นโยบายและโครงการพิเศษ ให้กบัสถานศึกษาแลว้แต่กรณี ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนช่วยเหลือครู เงิน

อุดหนุนตามเป้าหมายผลสมัฤทธิทางการศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ เงินอุดหนุนความรู้แนะ

แนวดา้นอาชีพ เงินอุดหนุนการแกไ้ขปัญหาสังคม เงินค่าบาํรุงรักษาอาคารสถานที และเงินค่า

สาธารณูปโภค ในส่วนงบประมาณของรัฐ รายรับของโรงเรียนส่วนใหญ่ไดม้าจากรัฐบาล  

ด้านงานบุคคล  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอาํนาจเต็มในการบริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการ

บริหารงานบุคคล การสรรหา การพฒันา การบาํรุงรักษาครูไวใ้นระบบ การปฐมนิเทศ การสร้าง

ขวญัและกาลงัใจ การพฒันา การสร้างและปลูกฝังเจตคติของครู การให้ออกจากงาน ในการนี 

คณะกรรมการเป็นผูส้รรหาและคดัเลือกผูบ้ริหาร และมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหารคดัเลือกครู ผูบ้ริหาร

และครูทุกคน เป็นพนกังานครู ที ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขึนทะเบียนเป็นครู ทีมาจาก

การจา้ง และทาํสัญญาจา้งกบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูบ้ริหารโรงเรียน แลว้แต่กรณี 

เป็นรายปี ราย 3 ปี หรือครูประจาํการ แลว้แต่การประเมินผ่านคุณสมบติั ครูของนิวซีแลนด์ ไดรั้บ

การยกยอ่งว่า เป็นวิชาชีพชนัสูง การสรรหาผูบ้ริหารโรงเรียน ดาํเนินการโดยกาํหนดคุณสมบติัตาม

เกณฑ์ทีตอ้งการและประกาศลงในวารสารของกระทรวง การคดัเลือกกระทาํโดยการสัมภาษณ์           

ในแต่ละปี จะประกาศความตอ้งการครูผา่นสือสาธารณะ และวารสารของกระทรวง ซึงสภาครูได้

กาํหนดมาตรฐานระดบัสูงของครูไวว้่า ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนีคือ เป็นผูที้ซือสัตย ์ไวว้างใจได ้

มีความน่าเชือถือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น ยอมรับและนับถือผูอื้น เป็นผูมี้จินตนาการ 

กระตือรือร้น อุทิศตน มีความสามารถในการสือสาร และสุขภาพกายและใจทีดี ผูที้จะเป็นครูตอ้ง

เป็นคนดีและมีคุณธรรมจริงๆ ในดา้นการพฒันาครู ในแต่ละปี ครูทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันา          

มีการจดัสรรงบพฒันาบุคลากรใหแ้ก่ครูทีสามารถเลือกเขา้รับการพฒันาดว้ยตนเอง โดยกระทรวง

มอบหมายใหม้หาวิทยาลยัโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผูด้าํเนินการพฒันา และประกาศสาขา

การพฒันาไปยงัสถานศึกษา ครูสามารถเลือกเขา้รับการพฒันาตามความตอ้งการการพฒันาของตน 

นอกจากนนัครูตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การศึกษาทางไกล การอ่านวารสาร เขา้ร่วมสมัมนา ฯลฯ  
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ด้านงานทัวไป  

การติดตามและประเมินผล มีการติดตาม 2 ระบบ คือ  1) การติดตามประเมินผลภายใน 

ได้แก่ สํานักประเมินและตรวจสอบภายในเพือติดตามผลการดาํเนินงานตามนโยบาย และ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพือรับรองมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษา รับรอง

วิทยฐานะ  2) การติดตามประเมินผลภายนอก ระบบการประเมินผลภายนอกโดยสํานักงาน

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพฯ ทุก 5 ปี แลว้ส่งผลการตรวจสอบไปยงั

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนนัๆ เพือการปรับปรุงพฒันา และมีผลต่อ

การจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป รวมทงัเผยแพร่ต่อสาธารณะเพือใหส้าธารณชนทราบ ชุมชนรับรู้

การพฒันาและเลือกทีจะส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา หรือเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนต่อไป 

การประเมินผลหลกัสูตรในระดับโรงเรียน มีการจ้างกลุ่มวิชาการจัดทาํแบบทดสอบประเมิน

บทเรียน ผลการดาํเนินการเผยแพร่สู่ สาธารณชนทราบส่วนการประเมินผลการเรียนในรายวิชา

ทกัษะอาชีพ จะเชิญผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นกรรมการประเมินร่วมกบัครูผูส้อน           

ในวิชานนัๆ สาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจดัการสถานศึกษาของนิวซีแลนด ์          

ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการหนึงในการบริหาร นับตังแต่การวางแผน             

การดาํเนินการ การจดัการเรียนการสอน การประเมินผล พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชนจะเขา้มามีส่วน

ร่วมทุกขนัตอน รวมทงัการเขา้มาเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนทีมีอาํนาจเบ็ดเสร็จทางการบริหาร  

จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

1. ศึกษามธัยมศึกษา เป็นการศึกษาใหเ้ปล่า  

2. การจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบักระทรวง และ

สถานศึกษา กระทรวงเป็นเพียงกระทรวงเล็กๆมีหน้าทีเพียงดา้นนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ 

วิชาการ และการพฒันาบุคลากร และการประเมินผล ระดบัสถานศึกษา ไดรั้บการกระจายอาํนาจ 

ในการบริหารจดัการทงัมวลทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการ

นักเรียน ทรัพยสิ์น และบริหารทวัไป ทาํให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษา และ           

มีหน่วยงานภายนอกทาํหนา้ทีติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในลกัษณะของการกระจายอาํนาจ 

ควบคู่กบัการตรวจสอบและถ่วงดุล  

3. กรรมการบริหารสถานศึกษา หรือโรงเรียน มีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารโรงเรียน 

ทีตอ้งทาํสญัญากบัรัฐในการบริหารจดัการสถานศึกษา และหากไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย        

ทีใหไ้วก้บักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงจะยบุคณะกรรมการนีได ้ส่งผลใหเ้กิดความรับผดิชอบ     

ทีตรวจสอบไดข้องกรรมการ  
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4. ผูบ้ริหารและครู มิไดเ้ป็นขา้ราชการ แต่เป็นพนักงานจา้งของรัฐ ทีไดรั้บเงินเดือน

โดยตรงจากรัฐ เป็นผูบ้ริหารและครูมืออาชีพ ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบอาชีพครู และตอ้งไดรั้บ

การจดทะเบียนเป็นครู โรงเรียนจะจา้งครู ต่อเมือครูนนัไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นครูแลว้เท่านนัและ

เป็นไปตามคุณสมบติั และขนัเงินเดือนทีรัฐกาํหนด อาจเป็นรายปี ๓ ปี หรือถาวร เป็นเรืองของ

สถานศึกษาทีจะจดัจา้งและการประเมินครู โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการจ้างและการ

บริหารชดัเจน กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคดัเลือกและจา้งผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ผูบ้ริหารโรงเรียนคดัเลือกและจา้งครู  

5. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะ

พ่อแม่ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทังการเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษา           

การเสนอความตอ้งการทางการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล แลว้แต่กรณี ในลกัษณะของการร่วมวางแผน การดาํเนินงาน การติดตามประเมินผล 

และการปรับปรุงพฒันาส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการ และเป็นทีพึงพอใจของ

ทอ้งถินและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

6. การจดัสรรงบประมาณใหส้ถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน หรือเงินกอ้น ทีสถานศึกษามี

อิสระในการบริหารจดัการตามธรรมนูญโรงเรียนทีไดรั้บอนุมติัต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหากใช้

ไม่หมดก็สามารถนาไปใชไ้ดใ้นปีต่อไป  

7. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลชดัเจน ทงัการประเมินภายในจาก

กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตาม ตรวจสอบภายนอกจากสานกังานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ก่อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุล เพือการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทีสุด  

สรุป 

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหมู่เกาะในคาบสมุทรแปซิฟิค ตงัอยู่ทางตอนใตข้องเครือรัฐ

ออสเตรเลีย มีทศันียภาพทีสวยงามทงัภูเขาและทุ่งหญา้ ประชากร ประกอบไปดว้ยชาวผิวขาว และ

ชาวเมารีทีเป็นชนพืนเมืองดงัเดิม อาชีพเลียงสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสัตว ์การศึกษาประสบ

ผลสาํเร็จ มีการกระจายอาํนาจทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยงัสถานศึกษาโดยตรง          

ในความรับผดิชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) ทีไม่มีองคก์รทางการบริหาร

อืนมาคั นกลาง โรงเรียนเป็นแหล่งทีทุกคนเขา้มาใช้ได้ โรงเรียนเป็นแหล่งทีเด็กเขา้มาเล่นได ้

โรงเรียนเป็นแหล่งของความรู้และความสาํเร็จ ระบบการมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

(Intermediate School) ชนัปีที 7 –8 อายุระหว่าง 10 –13 ปี โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(Secondary School) ชนัปีที 9 –13 อายรุะหว่าง 12 –18 ปี โครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น  

2 ระดบั คือ ระดบักระทรวง และสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา หรือโรงเรียน มีอาํนาจ
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เบ็ดเสร็จในการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารและครู มิไดเ้ป็นขา้ราชการ แต่เป็นพนักงานจา้งของรัฐ    

ทีไดรั้บเงินเดือนโดยตรงจากรัฐ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะพ่อแม่ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การจดัสรรงบประมาณให้

สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน หรือเงินกอ้น ทีสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการตามธรรมนูญ

โรงเรียนทีไดรั้บอนุมติัต่อกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ชดัเจน16 

การมธัยมศึกษาของญปุ่ีน  

ญีปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะเอเชียตะวนัออก ในมหาสมุทรแปซิฟิค  กรุงโตเกียว เป็น

เมืองหลวง การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีมีสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงเป็นประมุข มีความ

เจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สินคา้ส่งออกส่วนใหญ่ไดแ้ก่ รถยนต์ และ

เครืองจกัร ประชาชนไดชื้อว่า เป็นผูมี้วินัยทีสุดในโลก ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาสนา

ชินโต เป็นศาสนาทีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ ภาษาราชการทีใชคื้อ ภาษาญีปุ่น ประชาชนในชาติ

ใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาสูงและมีวฒันธรรมรักการอ่าน  

นโยบายการศึกษา  

ภายหลงัพ่ายแพส้งครามโลกครังทีสอง ญีปุ่นมีการปฏิวติัโครงสร้างทางสังคมใหม่ 

ปฏิรูปด้านการศึกษา ผลการพฒันาส่งผลให้คนญีปุ่นเป็นคนมีคุณภาพและมีระเบียบวินัยสูง

โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการอุตสาหกรรม ทงันี ไดมี้การจดัวาง

โครงสร้างทางการศึกษาใหม่ โดยจดัตงั กระทรวงการศึกษา วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีขึนใหม่ โดยกระทรวงทาํหนา้ทีดา้นนโยบาย และการสนบัสนุนส่งเสริมทรัพยากรและ

วิชาการ ทอ้งถินระดบัจงัหวดั ทาํหนา้ทีรับผดิชอบการจดัการศึกษาของจงัหวดัในภาพรวม แต่แบ่ง

ระดบัความรับผดิชอบระหว่างจงัหวดัและเทศบาล โดยระดบัจงัหวดัจดัการศึกษาระดบั มธัยมศึกษา

ตอนปลาย ส่วนท้องถินระดับเทศบาล ทําหน้าทีจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับ

สถานศึกษา มีหนา้ทีจดัการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ทาํหน้าทีสนับสนุนการทาํงาน

ของสถานศึกษา อาํนาจบริหารสถานศึกษาเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารเป็นส่วนใหญ่ ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 3 ภาคเรียน คือ ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูหนาว และภาคฤดูใบไมร่้วง ตามฤดูกาลของภูมิ

ประเทศ  มธัยมศึกษาตอนตน้ นักเรียนอายุระหว่าง 12–15 ปี ชนัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มี

ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี เด็กทีจบจากโรงเรียนประถมศึกษาจะตอ้งเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

                                                             
16

 พิณสุดา สิริธรังศรี,  รายงานการวิจัยและพัฒนา เรือง รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขันพนืฐาน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 64. 
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ตอนตน้เป็นระดบัการศึกษาทีสาํคญัเพือเตรียมเขา้สู่การเรียนในระดบัมธัยมปลาย มธัยมศึกษาตอน

ปลาย นกัเรียนมีอาย ุ15–18 ปี โดยมีทงัแบบหลกัสูตรการศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลา จากนันไดมี้

ระบบการเรียนทางไปรษณีย ์(Correspondence Courses) เพิมขึนผูที้จบการศึกษาภาคบงัคบั (เกา้ปี) 

เมือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีการสอบเข้า หลกัสูตรเต็มเวลาใช้

ระยะเวลา 3 ปี ในขณะทีทังหลกัสูตรนอกเวลา (ภาคกลางวนั-ภาคค่า) และหลกัสูตรการเรียน         

ทางไปรษณียใ์ชร้ะยะเวลา 3 ปีขึนไป มีวตัถุประสงคเ์พือรองรับเยาวชนทีทาํงานไปดว้ยเรียนไปดว้ย 

โดยมีความยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหลกัสูตรทงัหมดนีไดรั้บการรับรองคุณภาพหรือวุฒิ

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกนั ในแง่ของเนือหาของการเรียนการสอนทีกาํหนดไว้

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นหลกัสูตรทวัไปหลกัสูตรเฉพาะทาง และหลกัสูตรแบบ

บูรณาการ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ระดบัจงัหวดั และเทศบาล การบริหารจดัการศึกษาระดบัจงัหวดั มีคณะกรรมการทีมา

จากการแต่งตงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจทางบริหารจดัการศึกษาใน

ภาพรวมของจงัหวดั ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ทงัการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทุกรูปแบบ รวมทงัการกีฬาและวฒันธรรม และ       

มีอิสระจากฝ่ายปกครอง ในด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา มีความอิสระในการบริหาร            

จดัการศึกษาเป็นของตนเอง ตามเป้าหมายการศึกษาภายใตก้ฎหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

(School Education Law) และมีคณะกรรมการสถานศึกษา (School Council) ทีเป็นผูป้กครองและ

ตวัแทนประชนในทอ้งถินทาํหนา้ทีสะทอ้นความคิดเห็นและความตอ้งการทางการศึกษา ของพ่อแม่

ผูป้กครองและประชาชนในทอ้งถิน นอกจากนัน ยงัมีคณะกรรมการทีประชุมครูของสถานศึกษา 

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร หัวหน้าหมวดวิชา และคณะครู ในรูปแบบการบริหารแบบ         

มีส่วนร่วม ทาํหน้าทีสนับสนุนการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สําหรับผูบ้ริหารโรงเรียน           

มีอาํนาจเต็มในการบริหารจดัการโรงเรียน ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารทวัไป ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณภาพอยูใ่นลาํดบัตน้ๆของโลก  

ด้านงานวชิาการ  

การพฒันาหลกัสูตร กระทรวงการศึกษาฯ เป็นผูก้าํหนด หลกัสูตรแห่งชาติ และ

หลกัสูตรแกนกลาง เพือเป็นแนวทางแก่โรงเรียนทั วประเทศ และมีการทบทวนเพือปรับปรุง

หลกัสูตรใหม่ทุกๆ 10 ปี โดยความสาํคญักบัการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แต่ให้

อิสระกบัคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และสถานศึกษาในการจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน ความถนัดและความสนใจของ

ผูเ้รียน เปิดโอกาสให้โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตรไดเ้องมากขึน ตามบริบท เอกลกัษณ์และความ
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ตอ้งการของผูเ้รียน มีความยืดหยุ่นมากขึน ภายใตห้ลกัคิดว่า ให้ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาตนเองตาม

ความถนดัและความสนใจ และส่งเสริมทกัษะการดาํรงชีวิตของผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอน

เพือให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรทีปรับปรุงใหม่ การจดัการเรียนการสอนตามของครู จึงเป็นการ

จดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิต

จริง มากกว่าการท่องจาํ กาํหนดวิชาเลือกมากขึน ใหเ้ด็กไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ 

ลดชวัโมงสอนแต่ทาํกิจกรรมมากขึน เด็กมีอิสระไดคิ้ดเอง ทาํเองมากขึน  การประเมินผลการเรียน 

โดยนยันี การประเมินผลจึงประเมินเชิงพฒันาการของผูเ้รียนแต่สร้างความเขม้ขน้ของการประเมิน

มากขึน โดยเปลียนจากอิงกลุ่มเป็นอิงเกณฑ ์ 

ด้านงานงบประมาณ  

งบประมาณเพือการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 1 งบประมาณสาํหรับสถานศึกษาทีขึนตรง

กบัส่วนกลาง 2 เงินอุดหนุนเพือการศึกษาทีจดัให้กบัจงัหวดั เทศบาล สถานศึกษาเอกชน และ

องคก์รอืน  ๆนอกเหนือจากนัน รัฐบาลกลางยงัจดัสรรงบประมาณจากภาษีทอ้งถิน (Local Allocation 

Tax Grants) ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ทงัระดบัจงัหวดัและเทศบาล ในการนี รัฐบาล

จดัสรรงบประมาณเพือการศึกษาไปทีกระทรวงการศึกษาฯ เพือจดัสรรงบประมาณให้กบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินโดยตรง ส่วนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการการศึกษาจงัหวดั ในดา้นงบประมาณเงินเดือนและค่าตอบแทนของครู กระทรวง

การศึกษาฯจะจดังบประมาณอุดหนุนเป็นเงินเดือนครูให้โรงเรียนครึงหนึงของค่าใชจ่้ายทงัหมด 

ส่วนอีกครึงหนึงเป็นงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือสนับสนุนการจัดตัง

โรงเรียน การจดัหาอุปกรณ์ การซ่อมบาํรุงอาคารสถานที ฯลฯ ซึงให้ใชง้บประมาณของทอ้งถิน 

ดงันนั การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จึงดาํเนินการจากคณะกรรมการการศึกษาตน้สังกดั

เป็นส่วนใหญ่ เช่น เงินเดือนครู การจดัซือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ โดยมุ่งให้สถานศึกษาและครูให้

ความสาํคญัและมีเวลากบัการบริหารวิชาการและผูเ้รียนไดม้ากขึน  

ด้านงานบุคคล  

ผูบ้ริหาร และครู ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาของจงัหวดั เป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑที์กาํหนด ในการนี กฎหมาย

ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดก้าํหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ประเภท 

คือ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบปกติ ออกให้กบัครูทวัไป ทีจบทางครู ซึงมี 3 ระดบั คือ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชนัสูง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชนัหนึง และใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพชนัสอง ตามคุณสมบติัและสาขาทีเรียน/สอน  2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพิเศษ           

ทีออกให้กบัผูที้ไม่มีวุฒิทางครูแต่มีประสบการณ์และเชียวชาญในสาขาใดสาขาหนึงและไม่เป็น
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ผูส้อนเต็มเวลาและ 3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสนับสนุน ออกให้กบัครูผูช่้วย หรือผูท้าํหน้าที

สนับสนุนการเรียนการสอน สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผูที้อยู่ใน            

วงการศึกษาแลว้ บุคคลภายนอกสามารถสมคัรเขา้มาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ โดยลดเงือนไข

ดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่อยู่บนเงือนไข 2 ประการคือ 1) ตอ้งเป็นผูที้มีประสบการณ์

เกียวขอ้งกบัการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี และ 2) มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ

โรงเรียน โดยมีการจดัอบรมเพือให้เขา้บริบทและธรรมชาติของการจดัการศึกษา ทาํให้เกิดความ

คล่องตวัทางการบริหารสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จจากประสบการณ์ทางการบริหารจากภายนอก 

และนาํมาปรับใชก้บัสถานศึกษา มากขึน สาํหรับครู ครู มิใช่ขา้ราชการ แต่เป็นพนักงานครูของ

จงัหวดั ไม่ว่า จะเป็นครูในสถานศึกษาสงักดัจงัหวดั หรือเทศบาล ทีมาจากการคดัเลือกและแต่งตงั

และการจดัสรรงบประมาณของคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือ

ส่วนกลาง ในการนี คณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัมีหนา้ทีบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม การออก

ใบอนุญาตวิชาชีพครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา การสรรหา/จดัสอบคดัเลือก การพฒันา และการให้

ออก รวมทงัการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้ผูอ้าํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาจังหวดัเป็นผูจ้ดัสอบ โดยมีการรับฟังความเห็นและความตอ้งการของคณะกรรมการ

การศึกษาเทศบาล และสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาแต่งตังด้วย และจากการทีญีปุ่น                     

ให้ความสาํคญักบัอาชีพครู ว่าเป็นวิชาชีพชนัสูง ในการสอบบรรจุครู จึงไดมี้การจดัสอบอย่าง

เขม้ขน้ ทงัการสอบขอ้เขียน สมัภาษณ์ ทดสอบสมรรถนะ เจตคติ และคุณสมบติัอืนๆ เพือใหไ้ดค้รูดี

ทีมีคุณภาพมากทีสุด สาํหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนครู กฎหมายของทอ้งถินกาํหนดให้เป็น

หน้าทีของคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยมีกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณ

แผ่นดินเกียวกับค่าใช้จ่ายเพือการศึกษาภาคบังคับ กาํหนดให้ส่วนกลางรับผิดชอบร่วมกัน              

กบัทอ้งถินในสดัส่วนทีใกลเ้คียงกนัครึงต่อครึงดงักล่าวขา้งตน้ และเนืองจากวิชาชีพครูญีปุ่นถือว่า

เป็นวิชาชีพชันสูงและให้ความสําคัญว่าเป็นบุคคลสําคญัทีสุดต่อคุณภาพของผูเ้รียน จึงมีการ

กาํหนดให้เงินเดือนครูสูงกว่าข้าราชการอืน ขึนอยู่กบัผลงานและความรับผิดชอบของครูแต่ละ

ระดบั ตลอดจนค่าตอบแทนและสวสัดิการอืนๆ แต่ ทงันี กฎหมายห้ามมิให้ครูไปทาํอาชีพเสริม

อยา่งอืน หรือแมแ้ต่การสอนพิเศษเพือใหค้รูทุ่มเทเพือเด็กและการเรียนการสอนอย่างเต็มที สาํหรับ

การพฒันาครู กฎหมายกาํหนดใหค้รูทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันา โดยครูบรรจุใหม่ตอ้งมีการพฒันา

ตนเองภายใตก้ารนิเทศดูแลของครูพีเลียงและผูบ้ริหาร และตอ้งผ่านการทดลองการปฏิบติังาน 1 ปี 

ในทาํนองเดียวกนั ครูทีมีประสบการณ์  การเรียนการสอนมาแลว้ 10 ปี ก็ตอ้งไดรั้บการพฒันา             

เพือเพิมพูนความรู้และทักษะใหม่ในการเรียนการสอนด้วย สําหรับการประเมินการทาํงาน 
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ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาทาํหนา้ทีประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทาํหนา้ทีประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักดั แลว้แต่กรณี  

ด้านงานทัวไป  

การติดตามประเมินผล กาํหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาชาติ ในสถานศึกษาทุกระดบั 

ทงัดา้น ขนาดหอ้งเรียน อาคารสถานที คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และหลกัสูตรในการติดตาม

ประเมินผลสถานศึกษา เป็นหน้าทีของคณะกรรมการการศึกษาตน้สังกดั ทังระดบัจังหวดัและ

เทศบาล นอกจากนนั ยงัมีระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาของญีปุ่นเน้นการ

ประเมินตนเองเป็นหลกัสาํหรับการประเมินภายนอกเป็นไปตามความสมคัรใจของสถานศึกษาทีจะ

ขอรับการประเมินภายนอกหรือไม่ ส่วนกระทรวงการศึกษาฯ จะทาํหนา้ทีประเมินผลภาพรวม และ

จดัทาํรายงานสถิติการศึกษาแห่งชาติเผยแพร่ต่อสาธารณชน  การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการเปิด

โอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครอง และประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาทีเป็นภาคประชาชน

โดยตรง เพือสะทอ้นและเสนอความตอ้งการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา รวมทงัการให้คณะครู 

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาํหน้าทีเสนอแนะและให้ความเห็น หรือการสนับสนุนการ

ทาํงานของผูบ้ริหารในรูปของการประชุมคณะครู ทีกาํหนดไวช้ัดเจน ให้ทุกโรงเรียนตอ้งฟัง

ความเห็นในทีประชุมดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการสถานศึกษา  

สรุป 

ญีปุ่นมีกฎหมาย นโยบาย และงบประมาณเพือการศึกษา ทีชดัเจนในการจดัการศึกษา               

ไม่เปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงทางการเมือง และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

ส่งผลให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนือง มนัคง และมีคุณภาพ  มีการแบ่ง

ความรับผดิชอบกนัชดัเจน ระหว่างรัฐ ในการจดัการศึกษาทงัส่วนของรัฐบาลกลาง ทอ้งถิน และ

สถานศึกษา ไม่กา้วก่ายซึงกนัและกนั ทงัรัฐและทอ้งถินมีนโยบายและการบริหารจดัการมุ่งไปที  

การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทังด้านการพฒันาหลกัสูตร การสนับสนุนวิชาการและ

งบประมาณ ตลอดจนการบริหารบุคลากร ภายใต้การฟังความเห็นจากสถานศึกษา ทาํให้

สถานศึกษามีความคล่องตวัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ครูมีหน้าทีทาํการสอนเพียงดา้นเดียว 

โดยไม่ตอ้งทาํหนา้ทีอืน เช่น ธุรการ หรือการเงิน รวมทงัมีรายไดสู้ง ไม่ตอ้งหางานอืนทาํ เพือเสริม

อาชีพ ทาํให้ครูมีเวลาให้ผูเ้รียนไดเ้ต็มที ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในทีสุด 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากจะเป็นบุคคลสายการศึกษาแลว้ ยงัเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที

ประสบผลสาํเร็จทางการบริหาร ภาคธุรกิจ ใหเ้ขา้มาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามธัยมศึกษาได ้ทาํให้

การวางวิสยัทศัน์ทางการศึกษากวา้งไกลขึน การกาํหนดใหค้รู และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ (ยกเวน้ผูบ้ริหารทีมาจากบุคคลภายนอก) การกาํหนดเกณฑ์และประเภทของ
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ใบอนุญาตไวช้ดัเจน เป็นส่วนหนึงให้ไดค้รูและผูบ้ริหารทีเป็นมืออาชีพแทจ้ริง  การปรับเปลียน

แนวทางการจดัการศึกษาทีเนน้การแข่งขนัและมาตรฐานเดียว มาเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือก

เรียนตามความถนดัและความสนใจ มีความยดืหยุน่ และเรียนรู้จากการแกปั้ญหาและประสบการณ์ 

หรือการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ส่งผลให้เด็กลดความเครียด ให้อาํนาจการติดตาม ตรวจสอบ

การศึกษา เป็นเรืองของคณะกรรมการการศึกษาของจงัหวดัและเทศบาล ในความรับผดิชอบแลว้แต่

กรณี โดยรัฐไม่เขา้มาติดตาม ส่งผลให้ท้องถินมีอิสระในการกาํหนดทิศทางและบริหารจดัการ

สถานศึกษาในความรับผิดชอบเป็นของตน  การเสริมสร้างคุณลกัษณะทีดี (Character Building) 

ใหก้บัเด็กและเยาวชน เนน้การปลกูฝังความรับผดิชอบ ระเบียบวินยั จิตสานึกต่อส่วนรวม ความรัก

ชาติ ความตระหนักในเพือนมนุษย ์ และการมีส่วนร่วมในสังคมนานาชาติ โดยให้ความสาํคัญ        

กบัการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือผลิตคนเก่ง ส่งผลให้เด็กและคนญีปุ่นไดรั้บการ

ยอมรับในความมีระเบียบวินยั และความรับผดิชอบสูง ในระดบันานาชาติ  17 

การมธัยมศึกษาของเมยีนมาร์  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) ทิศเหนือ

และตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัจีน ทิศตะวนัออกเฉียงใตติ้ดกบัลาว และไทย ทิศตะวนัตกติดกบั

อินเดีย และบงักลาเทศ และทิศใตติ้ดกบัทะเลอนัดามนัและอ่าว เบงกอล มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ์

(Nay Pyi Taw) แบ่งการปกครองออกเป็น 21 เขตการปกครอง รวมเอา 7 รัฐ (ฉิน คะฉิน คะยา 

คะหยนิ มอญ ยะไข่ และฉาน) และ 7 ภูมิภาค คือ เอยาวดี (Ayeyawady) พะโค หรือ บะโก (Bago) 

มะเกว (Magway) มณัฑะเลย ์ (Mandalay) สะเกง (Sagaing) ตะนาวศรี (Taninthayi) และย่างกุ ้ง 

(Yangon) 6 เขตการปกครองตนเอง (Self’Administered Zones) Sub-divisions แบ่งออกเป็น Districts 

ซึงมี Townships, Words (จดัเป็น Town หรือ Township) และ Village-Tracts (Group of Villages) 

ผูค้นส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน Divisions-Regions ส่วนกลางตรงกนัขา้มกบัพวกทีอยู่ในถินห่างไกล มี

ประชากร มากกว่า 130 เผ่าพนัธุ์ (หรือเชือชาติ) กลุ่มใหญ่ๆ คือ Baman, Chin, Kayah, kayin Mon, 

Rakhine และ Shan แต่ละเชือชาติก็ไดรั้บการสนับสนุนให้ใชภ้าษาของตนเองเมืออยู่ภายในสังคม

ทอ้งถิน โดยการศึกษานอกระบบ ทีจดัโดยรัฐ องคก์รเอกชน และองคก์รระหว่างประเทศ  

นโยบายการศึกษา  

ระดบัระดบัมธัยมศึกษา (Secondary Education) เป็นการศึกษาในช่วงที 2 ของการศึกษา

ขนัพืนฐาน ซึงในระดบัมธัยมศึกษาแบ่งระดบัออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (เกรด 

                                                             
17 พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพัฒนา เรือง รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขันพนืฐาน (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 74. 
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6-9) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 10-11) เมือนักเรียนจบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

นกัเรียนจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้พืนฐานของมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย

หลงัจากนันนักเรียนทีไดค้ะแนนดีในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการแพทย ์

สามารถสมคัรสอบเขา้ในมหาวิทยาลยัของรัฐ  การมธัยมศึกษาของประเทศเมียนมาร์นันไดมุ่้งเน้น

ไปทีการพฒันาการของเด็กทงั 2 ดา้น คือทงัทางดา้นจิตใจ และทางกายควบคู่กบัไปและเน้นเรือง

การใชชี้วิต และพฤติกรรมทีพึงมีต่อสังคม วิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

กล่าวว่า การศึกษาเป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์และเป็นส่วนประกอบสาํคญั ในคุณภาพ

ชีวิต เป็นเครืองคาํประกนัคุณค่าทางสงัคมและศีลธรรม เป็นเครืองมือสาํหรับผลิตผลทางเศรษฐกิจ

วตัถุประสงคด์า้นสังคมสาํหรับการศึกษาในประเทศเมียนมาร์ นันมีความมุ่งหมายสูง รวมถึงการ

พฒันานักเรียนเพือการแกปั้ญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ นาํไปสู่การพฒันาสถาบนัและสังคม 

ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของชาติและขจดัความแบ่งแยก เรียนรู้ทีจะทาํงานร่วมกบัผูอื้น และ

พฒันาความมนัใจในตนเองจุดมุ่งหมายดงักล่าวของนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ก็เพือจะสร้าง

ระบบการศึกษาซึงก่อใหเ้กิดสงัคมของการเรียนรู้ทีสามารถเผชิญหนา้กบัความทา้ทายในยคุแห่งการ

เรียนรู้  “เด็กในวยัเรียนทุกคนตอ้งอยูใ่นโรงเรียน และ การศึกษาสาํหรับทุกคน” เป็นคาํขวญัซึงเป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศเมียนมาร์ เพือให้ทนักบัยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน 

โรงเรียนมัธยมได้มีการติดตังเครืองคอมพิวเตอร์เพือช่วยให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับสือ

อิเลก็ทรอนิกส์แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทีสมบูรณ์แบบ นั นก็คือการพฒันาดา้นจิตใจ ให้มีศีลธรรม 

ภายในร่างกายทีมีสุขภาพดี โรงเรียนไดฝึ้กฝนนกัเรียน ในดา้นศีลธรรมและพฤติกรรมการอยูร่่วมใน

สงัคม เพือสนบัสนุนจุดประสงคนี์ต่อไปโรงเรียนของวดัจึงไดรั้บการฟืนฟขึูนมา  

ด้านงานวชิาการ  

การจดัการเรียนการสอน มีการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบเด็กเป็นศูนยก์ลาง 

(Child Centered Approach) เป็นนโยบายของประเทศซึงกาํลงัดาํเนินการอยู่ เพือส่งเสริมความคิด

ริเริมวิเคราะห์ วิจารณ์ และทกัษะในการแกปั้ญหา และเป็นทียอมรับว่ามีส่วนทาํให้คุณภาพของ

การศึกษาดีขึน อย่างไรก็ตามหลกัสูตรทีใชอ้ยู่ยงัมิไดมี้เรืองของ เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child Centered 

Approach) เนืองจากส่วนใหญ่ของหลกัสูตรได้จดัทาํขึนก่อนการนํา เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child 

Centered Approach)มาใชท้งัครูและนกัเรียนยงัรอคอยการพฒันาเนือหาทีเหมาะสมสาํหรับ เด็กเป็น

ศนูยก์ลาง (Child Centered Approach)  การประเมินผลการศึกษาของนกัเรียนทีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนันี 

การประเมินของโรงเรียน มีเพียงA และ B เท่านนั ทงันีครูจะบนัทึกแบบรายงานประจาํเดือน ส่งให้

ผูป้กครองทราบทุกเดือน  
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ด้านงานงบประมาณ  

งบประมาณจากรัฐบาลสาํหรับการมธัยมศึกษา ในชนัตน้จดัเตรียมโดยกรมการศึกษา

ขนัพืนฐาน (Department Of Basic Education) ทงั 3 แห่ง แต่ละแห่งจะจดัทาํงบประมาณในการศึกษา

สาํหรับ Status C และ ใน Regions ซึงอยู่ในความดูแลแต่ละโรงเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน               

ก็ทาํงบประมาณประจาํปี ซึงอาศยัการใชต้ามแผนทีใชอ้ยู ่คือ 5 ปี และขนาดกลางต่อ สาํนักงานเขต

การปกครองการศึกษา(Township Education Office) และสาํนักงานเขตการปกครองการศึกษา 

(Township Education Office) จะรวมเขา้อยู่ในงบประมาณของ township แลว้ส่งให้ สาํนักงาน

การศึกษาของรัฐและเขต เมืองบประมาณไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแลว้ งบประมาณก็จะผ่าน

กลบัมาโดยเส้นทางเดิม  นอกจากนัน ยงัมีการจดัสรรงบประมาณให้บริหารจดัการเองเป็นการ

เฉพาะของแต่ละหน่วยงานคือ คณะกรรมการดาํเนินการสอบของเมียนมาร์ สาํนักงานวิจยัทาง

การศึกษาของเมียนมาร์ และสาํนักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมาร์  และมีการกาํหนดการ

ดาํเนินงานเกียวกบัสมุดและหนงัสือเรียนฟรี การสร้างโรงเรียนขึนใหม่ การดดัแปลงและซ่อมแซม

อาคารเก่า การใช ้เด็กเป็นศนูยก์ลาง (Child Centered Approach) อยา่งกวา้งขวาง และกิจกรรมอืนที

รวมอยูใ่นงบประมาณการศึกษาขนัพืนฐาน  

ด้านงานบุคคล  

เมียนมาร์ไดป้รับปรุงระบบการศึกษาของครูและในช่วงปลายปี 2533 เพืออาํนวยความ

สะดวกในการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถมากขึนเป็นฐานของจัดการศึกษาพืนฐาน          

ในประเทศ เมียนมาร์ไดพ้ยายามยกระดบัคุณภาพของครู ขยายระยะเวลาในการเรียนเพิมขึน ทาํให้

ครูในประเทศไดรั้บการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ทีมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าจะสอน

ในระดับชันไหน  กระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ได้วางแผนการพฒันาครูระยะยาว 30 ปี                      

มีสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ขจดั/ลดจาํนวนครูทีไม่มีประกาศนียบตัร 2) แต่งตงัครูทีผ่านการอบรม            

3) ให้ความมนัใจเต็มร้อยให้แก่ครูผูส้อนในโรงเรียนขันพืนฐานทีอยู่เขตชายแดนของประเทศ           

4) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของครู และ 5) ทาํให้สาํเร็จและมุ่งมนัการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง              

ทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาไดผ้ลคืบหนา้และประสบความสาํเร็จเพิมมากยงิขึน  

ด้านงานทัวไป 

การนิเทศและติดตามการประเมิน จะมีกรมวางแผนการศึกษาและการฝึกอบรม โดยจะ

ทาํหนา้ทีรับผดิชอบการวางแผนระยะสนัและระยะยาวและการอบรมรมครูเพือการสอนระดบัตน้

และระดบักลาง มีการพฒันาความร่วมมือของรัฐและเอกชน โดยทีโรงเรียนจะไม่เพียงถูกตงัขึน 

โดยกระทรวงศึกษาเท่านัน แต่ยงัมีกระทรวงอืนอีก รวมทงัวดัและชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
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โรงเรียนเอกชนทุกโรงจะตอ้งมีการปรับปรุงเพือเป็นโรงเรียนทีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์ 

และปัจจุบนัสามารถทาํการสอนในระดบัมธัยมปลาย 

 จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

รัฐบาลให้ความสําคัญกับครูว่าเป็นบุคคลทีสําคัญในการจัดการเรียนการสอน                

มีโครงการต่างๆในการยกระดบัและพฒันาประสิทธิภาพของครู มีการให้ทุนการศึกษาต่อ การขึน

เงินเดือนใหก้บัครู รวมทงัมีการจดัอบรม การติดตามการประเมินครูผูส้อน เพือให้ครูเป็นบุคลากร 

ทีมีคุณภาพทีสุด การเขา้เรียน มีการเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน และปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคมใน

ปีถดัไป  

สรุป  

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ไดมุ่้งไปทีเรืองการเตรียมการการเรียนรู้ มีการรวบรวม

นโยบายใหเ้ป็นหนึงเดียวในระหว่างกระทรวงทีเกียวขอ้งในเรืองการศึกษา เพือจดัให้มีหรือขยาย

ส่วนการศึกษาเพือเตรียมพร้อมใหก้บันกัเรียนทีไดรั้บการคดัเลือก ครูใหญ่ของโรงเรียนไม่มีอาํนาจ

บริหารจดัการไดเ้ต็มทีในโรงเรียนมธัยม  อตัรานักเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนจบจึงมีอตัราตาํ 

และอตัราการผา่นการสอบแตกต่างกนัมากเป็นเพราะวิชาทีพวกเขาเลือกเรียน นักเรียนจะไม่สนใจ

เลือกวิชาทียากๆ ซึงจะทาํให้พวกเขาสอบผ่านยาก เรืองครูเป็นเรืองยากทีจะแต่งตงัครูทีมีคุณภาพ 

ไปอยู่ในพืนทีชายแดนหรือทีห่างไกล เพราะว่าครูไม่ใส่ใจจะไปทาํงานในตาํแหน่งทีหนักๆ 

เหล่านนั18 

การมธัยมศึกษาของลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic/Lao 

PDR) หรือเรียกสนัๆ ว่า ประเทศ ‚ส.ป.ป.ลาว ตงัอยูใ่จกลางภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงของประเทศ

คือ เวียงจนัทน์ และเงินตราของลาวคือ กีบ (Kip) รูปแบบการปกครองสังคมนิยม (Communist 

State) แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจนัทน์) ระบบ

รัฐสภาเดียวมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล  ส.ป.ป.ลาว.

มีการปกครองในระบบพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวติัลาว(Lao People’s 

Revolutionary Party: LPRP) และมีสภาเดียวคือ สภาแห่งชาติ ทาํหนา้ทีดา้นนิติบญัญติัและตุลาการ 

                                                             
18 วินัยธรธีรวิทย ์ ฉนฺทวิชฺโช (สุคนธวรานนท์), การจัดการการศึกษาในประชาคม

อาเซียน:รากฐานของการพฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 

84. 
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ดูแลอนุมติังบประมาณ การออกและแกไ้ขกฎหมาย ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆ รวมทงักาํกบั

ดูแลการทาํงานของรัฐบาล มีประธานประเทศ ซึงเป็นหัวหน้าพรรค LPRP เป็นผูน้าํประเทศ                

มีอาํนาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารประเทศทังหมดและนายกรัฐมนตรี            

ทาํหน้าทีหัวหน้าคณะรัฐบาลโดยทงั 3 ตาํแหน่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งครังละ 5 ปี แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของ ส.ป.ป.ลาวเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยมี

เป้าหมาย ทีจะเน้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศและมุ่งขจดัความยากจนของประชาชน  

ซึงจดัทาํขึนทุก 5ปี  

นโยบายการศึกษา  

รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว โดยกระทรวงศึกษาธิการไดว้างยุทธศาสตร์ของการศึกษาคือ           

ให้การศึกษาภาคบังคบั เน้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การบริหารการคุม้ครองการศึกษา              

เพือวตัถุประสงค์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซึงเป็นความต้องการในการพฒันาเศรษฐกิจ           

ของชาติ และสําคัญสําหรับความสําเร็จการนําเอาประเทศลาวให้พ้นจากความด้อยพฒันา 

คณะกรรมการศูนย์กลางเพือชนกลุ่มน้อยได้ถูกจัดตังขึนเพือพัฒนาเกียวกับชนกลุ่มน้อย                     

มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาเกียวกบันโยบายชนชาติชนเผา่ในลาว และคณะกรรมการดงักล่าวต่อมาได้

เปลียนมาเป็นแผนกชนชาติชนเผ่าแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบนั รัฐวางนโยบายอย่างเป็นเอกภาพ

และเท่าเทียมกนักบัในทุกชนชาติชนเผ่ามีสิทธิในการรักษาและปรับปรุงประเพณีและวฒันธรรม

ของตนเองและของชาติ รัฐเอาใจใส่ในการพฒันาการศึกษา มุ่งสร้างบุคคลากรทีมีความรู้

ความสามารถ มีฝีมือ วิชาการ และพลานามยัทีสมบูรณ์ เพือสามารถตอบสนองความเรียกร้อง

ตอ้งการของภารกิจปกปักษรั์กษาและพฒันาประเทศชาติ การมธัยมศึกษาประกอบดว้ย การศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปีใชเ้วลาในการศึกษา 3 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 

ด้านงานวชิาการ  

ส.ป.ป. ลาวจดัการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นพลเมืองทีดี          

มีความรับผดิชอบ รักชาติบา้นเมือง ตามยทุธศาสตร์ของการศึกษา ขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบท 

ขยายและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้ความรู้ เรืองกฎหมาย ระเบียบวินัย

และการใหค้วามรู้แก่ชนกลุ่มน้อยตามชนบทและภูเขา รวมทงัจดัหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท้องถิน โดยคงไวซึ้งวฒันธรรมประเพณีดังเดิม มุ่งสร้างบุคคลากรให้มีความรู้

ความสามารถ มีฝีมือ เพือช่วยในการพฒันาประเทศ ไม่ให้ออกมาเป็นแรงงานนอกประเทศ 

พฒันาการเรียนการสอน เป็นระบบและรอบดา้น คือคุณสมบติัศึกษา ศิลปศึกษา และแรงงานศึกษา  
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ด้านงานบุคคล  

กระทรวงศึกษาธิการ ส.ป.ป.ลาวจัดให้มีการอบรมพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือง            

ทงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยรวมทงัการดูแลสุขภาพนักเรียน การสาธารณสุขต่างๆ

อย่างทั วถึง การส่งบุคคลากรออกไปฝึกอบรมนอกประเทศ ผูบ้ริหารต้องมีความเป็นผูน้าํทีจะ

สามารถทาํงานร่วมกบัครู นกัเรียนรวมทงัสมาคมผูป้กครอง  

ด้านงานทัวไป  

ส.ป.ป.ลาว มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ อือต่อการจัดการเรียนการสอน 

นอกเหนือจากการสร้างโรงเรียน แต่เนืองด้วยสภาพภูมิประเทศอนัประกอบดว้ยภูเขาและป่า

มากมาย ตอ้งใชง้บประมาณสูงในการก่อสร้างถนนใหเ้ขา้ถึงทอ้งถิน จึงเป็นอุปสรรคมากมาย  

จุดเด่นของการจดัการสถานศึกษา  

ส.ป.ป.ลาว  กาํหนดวิสยัทศัน์ทางการศึกษา โดยยงัคงใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาเพิมมากขึน เพือให้ประชาชน ทุกคนได้รับโอกาสในการสมคัรเข้ารับการศึกษา 

นอกจากนนัยงัพยายามขจดัความไม่รู้หนงัสือใหห้มดโดยสินเชิง เพือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิต 

และให้มีความสามารถในการนาํวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้พือตอบสนองความ

จาํเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม มีการยกระดับการศึกษาชาติให้ใกล้มาตรฐานสากล                  

ให้การศึกษาเป็นแกนสําหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยมีฐานแนวคิดทีว่า การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้พร้อมดว้ยความรู้ความสามารถทีเหมาะสมต่อการอาํนวยให้ประเทศกา้วพน้             

จากการเป็นประเทศด้อยพฒันา ส.ป.ป.ลาวเห็นถึงความจาํเป็นของทุนมนุษยที์มีทักษะพร้อม              

ดา้นคณิตศาสตร์ ความสามารถในการอ่านและการสือสาร การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ จะช่วย

ส่งเสริมใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ  

สรุป  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

ทาํหนา้ทีปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ

เรียนการสอนควบคู่ไปกบัการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นโรงเรียน เพือแกปั้ญหาการ         

ขาดแคลนบุคคลกรและปรับปรุงสิงอาํนวยความสะดวกในโรงเรียน รวมไปถึงการสร้างโรงเรียน

ใหม่เพือขยายการศึกษาไปสู่พืนทีห่างไกลมากขึน19 

                                                             
19บุษบา นาคพุทธ, การจดัการการศึกษาในประชาคมอาเซียน:รากฐานของการพัฒนา

(กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556), 85. 
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เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคตทีตอบสนองจุดมุ่งหมาย และ

ความเชือพืนฐานของการวิจยัอนาคตมากทีสุดวิธีหนึงในปัจจุบนั เป็นเทคนิคการวิจัยทีรวมเอา

จุดเด่นหรือขอ้ดีของเทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนั การรวมขอ้ดีของทงัสองเทคนิคช่วยแก้

จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยหลกัการแลว้ เทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่าง

เทคนิค EFR กบั Delphiเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมมากขึน โดยใน

รอบแรกของการวิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR ทีปรับปรุงแลว้ หลงัจากการสัมภาษณ์ในรอบ

แรก ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์แลว้สร้างเป็นเครืองมือ ซึงมกัจะมีลกัษณะ

เป็นแบบสอบถาม แลว้ส่งไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟาย เพือทีจะทาํการกรองความ

คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ เพือหาฉันทามติ ซึงมกัจะทาํประมาณ 2 – 3 รอบ หลงัจากนันจะนาํ

ขอ้มลูมาวิเคราะห์เพือหาแนวโน้มทีมีความเป็นไปไดม้ากและมีความสอดคลอ้งทางความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มผูเ้ชียวชาญ เพือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ 

ขนัตอนของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR มีดงันี 

1. กาํหนดและเตรียมตวักลุ่มผูเ้ชียวชาญ  ขนันีนบัว่าสาํคญัและจาํเป็นมาก เชือว่าหากได้

กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีเชียวชาญจริงๆ จะทาํให้ผลการวิจยัน่าเชือถือมากขึนเท่านัน ส่วนการเตรียมตวั

กลุ่มผูเ้ชียวชาญ ก็ยิงมีความจาํเป็น เพราะผูเ้ชียวชาญอาจมองไม่เห็นความสาํคัญของการวิจัย

ลกัษณะนีหรืออาจไม่มีเวลาให้ผูว้ิจยัได้เต็มที ผูว้ิจ ัยจึงจาํเป็นตอ้งติดต่อกบัผูเ้ชียวชาญเป็นการ

ส่วนตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขนัตอนต่างๆของการวิจยั เวลาทีตอ้งใชโ้ดยประมาณและประโยชน์

ของการวิจัย ยาํถึงความจาํเป็นและความสําคัญของการใช้ผูเ้ชียวชาญแลว้จึงขอความร่วมมือ             

ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือก็จาํเป็นตอ้งไปหาผูเ้ชียวชาญท่านอืนต่อไป ถา้ไดรั้บความร่วมมือก็ขอนัด

วนัและเวลาสาํหรับสมัภาษณ์ การเตรียมผูเ้ชียวชาญดงักล่าว นอกจากจะทาํให้มนัใจไดว้่าจะไดรั้บ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ชียวชาญไดมี้เวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล 

จดัระบบขอ้มลูและความคิดล่วงหนา้ ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูทีน่าเชือถือเพิมขึน 

2. สมัภาษณ์ (EDFR รอบทีหนึง) การสมัภาษณ์มีลกัษณะและขนัตอนคลา้ยกบั EFR แต่ 

EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่ากล่าวคือ ผูว้ิจ ัยสามารถทีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ ทีจะ

สนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณและสถานการณ์ของการวิจยัได ้คือ อาจยึดรูปแบบของ 

ERR โดยเริมจาก Optimistic Realistic Scenario ,Pessimistic Realistic Scenario และMost Probable 

Scenario ตามลาํดบั หรืออาจจะเลือกสมัภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ทีผูเ้ชียวชาญคาดว่าจะเป็นไปไดแ้ละ

น่าจะเป็น โดยไม่คาํนึงถึงว่า แนวโนม้เหล่านันจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการทาํ EDFR 
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รอบทีสองและสาม ถา้หากผูว้ิจยัสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทงั 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผูว้ิจยัก็

สามารถทาํไดโ้ดยการออกแบบสอบถามทีจะช่วยใหไ้ดอ้นาคตภาพทงั 3 ภาพอยา่งเป็นระบบได ้

3. วิเคราะห์ /สงัเคราะห์ ขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ ในรอบที 1 

ของ EDFR มาสงัเคราะห์และวิเคราะห์อยา่งละเอียดและระมดัระวงั แลว้นาํขอ้มูลทีสังเคราะห์และ

วิเคราะห์แลว้ สร้างเป็นเครืองมือสาํหรับทาํเดลฟายต่อไป 

4. สร้างเครืองมือนาํประเด็นหรือแนวโน้มทีสังเคราะห์แลว้ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

โดยควรจะใชภ้าษาทีสนั กะทดัรัด ชดัเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเ้ชียวชาญไวใ้ห้มาก

ทีสุดเท่าทีจะมากไดคื้อ ถา้ผูเ้ชียวชาญใชภ้าษาทีชดัเจนดีแลว้ ก็ไม่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้ไม่ค่อย

ชดัเจนและไม่รู้ว่าในการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญหมายถึงอะไร ก็ตอ้งแกไ้ขคาํพูดนันให้ตรงประเด็น

มากทีสุด และจะตอ้งเขียนแนวโนม้ทีมีประเด็นแนวโนม้เดียวต่อ 1 ขอ้ อยา่ใหมี้แนวโนม้ยอ่ยๆเลก็ๆ 

ในแนวโนม้ใหญ่ พยายามหลีกเลียงถอ้ยคาํทีคลุมเครือ เช่น ดีขึน เลวลง เพิมขึน ควรใชภ้าษาทีแสดง

ความเป็นกลางมากทีสุด เท่าทีจะมากไดพ้ยายามหลีกเลียงภาษาทีส่อถึงทศันคติ หรือความลาํเอียง

ของผูว้ิจยั 

5. ใช้วิธีการของเดลฟาย (EDFR รอบทีสอง สาม)ในขันนีผู ้เชียวชาญจะได้รับ

แบบสอบถามทีสมบูรณ์ และพิจารณาขอ้ความแนวโนม้ ต่างๆเหล่านัน โดยผูเ้ชียวชาญจะพิจารณา

และเลือกว่า ถา้ขอ้ความแนวโนม้นนัเกิดขึนจริงๆ จะเป็นอนาคตทีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ 

และโอกาสทีขอ้ความเหล่านนัจะเป็นไปไดภ้ายในเวลาทีกาํหนดสาํหรับจาํนวนรอบทีเหมาะสมนัน 

ขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกาํลงัคนของการวิจยั โดยทีการจะหยุดทีรอบหนึงรอบ

ใดนนั ควรจะพิจารณาดูคาํตอบทีไดใ้นรอบต่างๆว่า มีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) แลว้หรือ

ยงั หรือมีความสอดคลอ้งกนั (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีครอบคลุมเรืองทีตอ้งการศึกษามาก

พอหรือไม่ ถา้มีมากพออาจจะหยดุในรอบที 2 หรือรอบที 3 ก็ไดเ้รืองจาํนวนรอบนีมีนักวิจยัศึกษา

ไว ้โดยพบว่าการทาํจาํนวนรอบ 3 รอบ เป็นจาํนวนรอบทีพอดี นนัคือความคลาดเคลือนจะมีไม่มาก 

ตงัแต่รอบที 3 ขึนไป ความแตกต่างของผลทีไดไ้ม่มีนยัสาํคญั  

6. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลของเทคนิคการ

วิจยัแบบ EDFR จะใชว้ิธีการเช่นเดียวกบัเทคนิคเดลฟาย ส่วนการนาํเสนอผลการวิจยันัน ผูว้ิจยั

อาจจะเขียนบรรยายทงั 3 ภาพ คือ ทางบวก ทางลบ และภาพทีเป็นไปไดม้ากทีสุด หรืออาจจะเขียน

เฉพาะภาพสุดทา้ยภาพเดียวก็ได ้แต่ทงันีควรจะระบุดว้ยว่าเป็นภาพทีเป็นไปไดม้ากทีสุด และถา้

สามารถเขียนโยงขอ้มูลต่างๆให้สัมพนัธ์กันเป็นระบบได้ ก็จะยิงดีเพราะจะทาํให้มองเห็นภาพ

ชดัเจนมากขึน หรืออาจจะเขียนแยกเป็นขอ้ๆก็ได ้แต่แนวทางทีนาํมาเขียนอนาคตภาพนัน ควรจะมี

ความสอดคลอ้งกนัในระดบัหนึง ตามเกณฑที์ผูว้ิจยัตงัไว ้
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7. ความเทียง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR ความเทียงของ

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR จะอยูที่การใหผู้เ้ชียวชาญตอบแบบสอบถามหลายๆรอบ เพือตรวจสอบ

ความเทียง ในแต่ละรอบว่ามีความเปลียนแปลงหรือไม่ ถา้ค ําตอบของผูเ้ชียวชาญคงเดิมไม่

เปลียนแปลง ก็แสดงว่ามีความเทียงมากส่วนความตรงของเครืองมือนัน การวิจยัโดยทวัไปก็จะใช้

วิธีการนาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรง แต่เทคนิคการวิจยัอนาคตนีทาํกบั

ผูเ้ชียวชาญอยูแ่ลว้ อาจจะมีปัญหาบา้งก็เฉพาะในเรืองของการใชภ้าษาเท่านัน นอกจากนีการวิจยั

อนาคตทงัเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ยงัใชว้ิธีการทีทาํให้เกิดความตรงของ

ขอ้มลู ทีตรงกบัความรู้สึก การรับรู้ และการมีประสบการณ์โดยปราศจากอคติของผูเ้ชียวชาญ ดว้ย

การให้ผูเ้ชียวชาญมีโอกาสตรวจสอบคาํตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช ้ “Cumulative 

Summarization Technique” ในการสัมภาษณ์ทีการสัมภาษณ์ทวัไปไม่มี การวิจยัอนาคตเกียวขอ้ง

โดยตรงกับบุคคล ดังนัน ความเทียงและความตรงของข้อมูลทีได้รับ จึงขึนอยู่กับการเลือก

ผูเ้ชียวชาญโดยใชเ้กณฑ์ทีเหมาะสม และการให้ความสาํคญักบัธรรมชาติของบุคคลดว้ย เช่น จดั

แบบสอบถามใหผู้เ้ชียวชาญตดัสินอยา่งเป็นหมวดหมูเ่ป็นระบบ ติดต่อในเวลาทีเหมาะสม ไม่เร่งรีบ 

เป็นตน้ ซึงสิงเหล่านีผูที้จะทาํวิจยัอนาคต ควรรู้และตระหนักให้มาก เพือหาวิธีป้องกนัอนัจะทาํให้

ผลการวิจยัทีไดรั้บ มีความน่าเชือถือมากขึน 

8. การประยกุต ์EDFR ถึงแมว้่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจยัทีพฒันาขึนมาเพือการวิจยั

อนาคตก็ตาม แต่เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนาํไปใชว้ิจยัใน

ทาํนองเดียวกบัการวิจยัรูปแบบอืนๆทีมีอยู่ได ้เช่นการวิจยัเพือสาํรวจความคิดเห็น สาํรวจปัญหา 

วิจยัเพือหารูปแบบ เพือกาํหนดนโยบาย เพือกาํหนดมาตรฐาน เพือหาวิธีแกปั้ญหาและเพือการ

ตดัสินใจ เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบต่างๆ ไปใชใ้น

วงการและองคก์ารต่างๆมากมาย ทงัเพือการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์ และแกปั้ญหาในปัจจุบนั 

ตลอดจนการวิเคราะห์อดีต เพราะเทคนิคการวิจยัอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นนั ช่วยให้

ผูว้ิจยัไดข้อ้มลูทีเป็นระบบและน่าเชือถือมากขึน20 

 

 

 

                                                             
20

 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, “อนาคตภาพหลกัสูตรสิงแวดลอ้มศึกษาระดับการศึกษา           

ขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า(ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557)” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 105. 
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แนวคดิความจาํเป็นพนืฐานของประชาชน จปฐ. 

ความจาํเป็นพนืฐานของประชาชน จปฐ. 

ความจาํเป็นพืนฐานของประชาชน จปฐ. เป็นขอ้มูลทีแสดงถึงลกัษณะของสังคมไทย                       

ทีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานขนัตาํของเครืองชีวดั ว่าอยา่งนอ้ยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตใน

เรืองอะไรบา้ง และควรจะมีระดบัความเป็นอยูไ่ม่ตาํกว่าระดบัไหนในช่วงระยะเวลาหนึง และทาํให้

ประชาชนสามารถทราบไดด้ว้ยตนเองว่า ในขณะนีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทงั

หมู่บา้น/ชุมชนอยูใ่นระดบัใด มีปัญหาทีจะตอ้งแกไ้ขในเรืองใดบา้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง ครอบครัวและสังคม ดงันัน ขอ้มูล จปฐ. ทีจดัเก็บโดยผูน้าํ

ชุมชน หวัหนา้คุม้ หรืออาสาสมคัร ดว้ยความสนบัสนุนของคณะทาํงานบริหารจดัเก็บขอ้มูลระดบั

ตาํบล และองค์กรปกครองสวนท้องถิน จะทาํให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือน และหมู่บา้นชุมชนมี

ปัญหาเรืองอะไรบ้าง เมือทราบแลว้ สมาชิกในครัวเรือนต้องช่วยกนัแก้ไข ส่วนใดทีไม่สามารถ

แก้ไขได้เอง ก็ให้เป็นหน้าทีของผูน้ ําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และส่วนราชการ                          

ทีเกียวขอ้งทีจะเขา้มาดาํเนินการต่อไป 

หลกัการ 

1. ใช้เครืองชีวดัความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. เป็นเครืองมือของกระบวนการเรียนรู้              

ของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน เพือใหป้ระชาชนทราบถึงสภาพความเป็นอยูข่องตนเองครอบครัว 

และชุมชน ว่าบรรลุตามเกณฑค์วามจาํเป็นพืนฐานแลว้หรือไม่ 

2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยผา่นกระบวนการ จ.ป.ฐ.นบัตงัแต่

การกาํหนดปัญหาความตอ้งการทีแทจ้ริงของชุมชนการคน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหา และ

การประเมินผลการดาํเนินงานทีผา่นมา 

3. ใชข้อ้มลู จปฐ. เป็นแนวทางในการคดัเลือกโครงการต่าง ๆ ของรัฐให้สอดคลอ้งกบั

สภาพปัญหาทีแท้จริงของชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดได้อย่างทั วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพือให้ประชาชนสามารถพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ให้มี

คุณภาพชีวิตทีดี อยา่งนอ้ยผา่นเกณฑค์วามจาํเป็นพืนฐาน 

2. เพือศึกษา วิเคราะห์ แนวโนม้การพฒันา ออกแบบตวัชีวดั เกณฑ์ชีวดั เป้าหมายและ

แบบสาํรวจขอ้มลู จปฐ. ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 วาระแห่งชาติ แผนบริหารราชการ

แผน่ดินของรัฐบาล ความตอ้งการของหน่วยงานทีเกียวขอ้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถิน 

และครัวเรือน 
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 ข้อมูลความจาํเป็นพนืฐาน จปฐ. 

ขอ้มูล จปฐ. คือ ขอ้มูลในระดับครัวเรือนทีแสดงถึงสภาพความจาํเป็นของคนใน

ครัวเรือนในดา้นต่างๆเกียวกับคุณภาพชีวิตทีไดก้าํหนดมาตรฐานขนัตาํเอาไวว้่า คนควรจะมี

คุณภาพชีวิตในเรืองนนัๆอยา่งไรแนวความคิดเรือง จปฐ. เกิดขึนครังแรกในปี พ.ศ. 2525  สภาพฒัน์

ฯไดก้าํหนดรูปแบบของลกัษณะของสงัคมไทยทีพึงประสงคใ์นอนาคต โดยกาํหนดเป็นเครืองชีวดั

ความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. ของคนไทย ไดข้อ้สรุปว่า การมีคุณภาพชีวิตทีดีของคนไทย จะตอ้งผ่าน

เกณฑค์วามจาํเป็นพืนฐาน จ.ป.ฐ. ทุกตวัชีวดั  

ขนัตอนที 1 การสาํรวจขอ้มลู แบบสาํรวจขอ้มลู จ.ป.ฐ. แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. แบบสาํรวจขอ้มูลครัวเรือนเรียกว่า จปฐ. 1 ใช ้ 1 เล่ม ต่อ 1 ครัวเรือน ตอ้งไป

สอบถาม หรือสมัภาษณ์ หรือสงัเกตทุกครัวเรือนในชุมชน 

2. แบบประมวลผลและเทียบเป้าหมายขอ้มูล จปฐ. ของชุมชน เรียกว่า จปฐ. 2 ทาํให้

ทราบว่า ตวัชีวดัใดของชุมชน ทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. 

ขนัตอนที 2 รู้ปัญหาชุมชน ประชาชนจะรู้ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต โดยดู 

จากเครืองชีวดั ขอ้มลู จปฐ. ทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย ในแบบ จปฐ. 2 

ขนัตอนที 3 วิเคราะห์ปัญหาเพือกาํหนด สาเหตุของปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา คือ การ

คิดคาํนึงถึงตน้ตอสาเหตุของปัญหาและความเกียวพนัของปัญหาต่างๆ เพือจะกาํหนดแนวทาง

วิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งถกูตอ้ง และขอ้ควรคาํนึงในขนัตอนวิเคราะห์ปัญหา คือ 

3.1 จะตอ้งวิเคราะห์ จปฐ. ทุกขอ้ทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 

 1. จปฐ. นนัเป็นความตอ้งการตาํสุดตอ้งช่วยแกไ้ขทุกขอ้ 

 2. จปฐ. หนึงขอ้นันมีหลายๆแนวทางแกไ้ขทีจะทาํได ้ บางแนวทางก็จะทาํยาก   

ง่าย จดัลาํดบัความสาํคญัทีแนวทาง แกไ้ขว่า อะไรบา้งทาํไดก่้อนทีหลงั ชาวบา้นจะเป็นผูบ้อกและ

ตดัสินเอง 

ขนัตอนที 4 จดัลาํดบัก่อนหลงัและวางแผนแกไ้ข โดยปกติตวัชีวดัทีตาํกว่าเป้าหมาย

มากทีสุดเป็นปัญหาแรกทีควรไดรั้บการแกไ้ขเรียงลาํดบัไวแ้ต่ในความเป็นจริงตอ้งใหช้าวบา้นของ

ชุมชนไดต้ดัสินใจเอง แนวทางแกไ้ขแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

4.1 คือ ประชาชนทาํ 

4.2 คือ รัฐและประชาชนช่วยกนัทาํ 

4.3 คือ รัฐทาํ 

ขนัตอนที 5 ดาํเนินตามแผน แผนของชุมชนหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาทีชาวบา้น

สามารถทาํไดเ้อง ใหด้าํเนินการไดต้ามกาํหนดเวลาทีตงัไวไ้ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอ 
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ขนัตอนที 6 ประเมินผล เมือดาํเนินโครงการในชุมชนเป็นระยะเวลา 1 ปี แลว้ควร

ประเมินผลโดยการสาํรวจขอ้มลูความจาํเป็นพืนฐานใหม่ ซึงทาํใหเ้ราทราบว่า 

6.1 ผลการปฏิบติังานตามโครงการนนับรรลุผลสาํเร็จแค่ไหน 

6.2 หมู่บา้นนีไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหา ทาํให ้จ.ป.ฐ. บรรลุเป้าหมายไปแลว้กีขอ้ 

เหลืออีกกีขอ้ 

6.3 ทาํใหท้ราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการดาํเนินงานตามโครงการ 

6.4 ในส่วนของรัฐเองทราบว่า ประสิทธิภาพของรัฐในการดาํเนินงานนีมีมากน้อย

เพียงใด สอดคลอ้งเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 

ขนัตอนที 7 สอนชุมชนอืนๆ เมือพฒันาชุมชนจนครบวงจรแลว้ (ขนัที 1 ถึง ขนัที 6 ) 

ชุมชนนีควรจะเป็นครู เป็นชุมชนตัวอย่างให้กบัชุมชนอืนๆ เพือสร้างเป็นชุมชน

เครือข่ายซึงจะเกิดการเรียนรู้ และเปลียนความรู้ซึงกนัและกนัในเครือข่ายและชุมชนนอกเครือข่าย

อีกต่อไปในอนาคต แบบค่อยเป็นค่อยไป 

สถานะของการใช้ จปฐ. 

1. เป้าหมาย (Goal) 

 ระดบัครัวเรือนขอ้ใดตกเกณฑ ์จปฐ. จะตอ้งพยายามพฒันาใหเ้ขา้เกณฑ ์จปฐ.1ใหไ้ด ้

 ระดบัหมู่บา้น / ชุมชนข้อใดยงัไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องพยายามพฒันาให้บรรลุ

เป้าหมาย จปฐ. ใหไ้ด ้

 ระดับประเทศชาติจะตอ้งพยายามพฒันาทุกชุมชน/หมู่บา้นของประเทศไทย ให้

บรรลุเป้าหมาย จปฐ. นีใหไ้ด ้

2. เป็นตวัชีวดั (Indicator) 

 คุณภาพชีวิตทีจะต้องพฒันาให้ถึงเกณฑ์ จปฐ. เช่น แม่ทีขาดสารอาหารวดัจาก

นาํหนักของลูกทีไม่ถึง 2,500 กรัม จปฐ. ทีเป็นตวัชีวดันี เปรียบไดเ้หมือนตาชงัทีบอกนาํหนักได้

ชดัเจน 

3. เป็นขอ้มลู (Data collecting) 

 ขอ้มูลระดับครัวเรือน ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ/กิงอาํเภอ ระดับจังหวดั และ

ระดบัชาติ 

4. เป็นกระบวนการ (Process) 

 เป็นกระบวนการต่อเนืองจากการเก็บขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ

แนวทางแกไ้ข จดัลาํดบัความสาํคญั วางแผนดาํเนินการ ซึงวงจรนีกาํหนดให้รู้และเขา้ใจตรงกนั

ตงัแต่ระดบัชุมชน/หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ/กิงอาํเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ 
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เงือนไขแห่งความสําเร็จ  

1. บทบาทของเจา้หนา้ทีของรัฐ 

 1.1  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใชจ้ปฐ.ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นอยา่งดี 

 1.2  สามารถเชือมแนวความคิด จปฐ. นีเขา้กบัการพฒันาชุมชนทีมีอยูเ่ดิมอยา่งดี 

 1.3  จะตอ้งมีความเขา้ใจ จปฐ. นีว่าเป็นของประชาชนเป็นภาพทีตอ้งการให้ชาวบา้น

บรรลุหรือเขา้เกณฑ ์จปฐ. ทุกขอ้ จึงจาํเป็นตอ้งช่วยกนัพฒันาสนบัสนุนชาวบา้นทุกเรืองตาม จปฐ. 

 1.4  สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้วิทยากรระดับล่างและระดับล่างสุดได้จะต้อง

ถ่ายทอดเรือง จปฐ. ไปใหช้าวบา้นได ้จนกระทงัชาวบา้น สามารถปฏิบติัได ้

 1.5 ใหก้ารสนบัสนุนกระตุน้อยา่งต่อเนืองเพือให้ชาวบา้นปฏิบติัการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตตามแผนทีวางไว ้

 1.6 ออกนิเทศ ติดตามช่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใหก้บัชาวบา้นอยา่งต่อเนือง 

 1.7 ประชุมร่วมกนัทุกกระทรวงเป็นประจาํและมีการฟืนฟคูวามรู้ความเขา้ใจเกียวกบั

การนาํ จปฐ. ไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิต 

2. บทบาทขององคก์รประชาชน 

 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใช ้จปฐ. ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสามารถ

นาํไปปฏิบติัในหมู่บา้นตนเองได ้

 2.2 ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ไปยงัชาวบา้นอืนๆ หรือชุมชนใกลเ้คียง 

 2.3 นาํผลสาํรวจ จปฐ. มาวางแผนพฒันาชุมชน แลว้ปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้

 2.4 มีการระดมทรัพยากรในทอ้งถินตนเองมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 2.5  มีการติดตามนิเทศ ช่วยเหลือกนัเองเพือแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆภายในชุมชน 

 2.6  มีการฟืนความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใช ้จปฐ. ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็น

ประจาํ 

 2.7  ประเมินผลการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน โดยสาํรวจ จปฐ. ทุกปี 

3. บทบาทขององคก์รเอกชน 

 3.1 ช่วยเรืองเงินทุน 

 3.2 ช่วยเรืองกาํลงัคน เพือช่วยคิดช่วยทาํการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 3.3 ช่วยเรืองความรู้ 

 3.4 การประชาสมัพนัธ ์แนวความคิดเรือง จปฐ. ใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 
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ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. 

1. ประชาชน ทราบว่า "ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอยา่งไรผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์

ใดบา้ง" ทังนีไม่จาํเป็นเสมอไปว่าคนรวยหรือคนทีอยู่ในเมืองใหญ่ จะมีคุณภาพชีวิตทีดีเพราะ

คุณภาพชีวิตทีดีนนัไม่ไดว้ดัทีรายไดอ้ยา่งเดียว 

2. ภาคราชการและภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาทีแทจ้ริงของประชาชนว่า ครัวเรือน 

หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัใด มีปัญหาเรืองอะไร เพือสามารถวางแผนการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 

ไดต้รงกบัปัญหาทีชาวบา้นตอ้งการ 

3. ภาคเอกชน สามารถนําขอ้มูลจาก จปฐ. มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการ

บริหารจดัการ เพือลงทุนทางธุรกิจได้21 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. 

1. ระดบัครัวเรือน 

 สมาชิกในครัวเรือนทุกคนไดรั้บทราบตวัชีวดัทีไม่ผา่นเกณฑ ์จปฐ. สามารถทราบได้

ว่ามีครัวเรือนใดบา้งทีไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในแต่ละตวัชีวดั และมีครัวเรือนใดบา้งทีไม่ผ่านเกณฑ ์

จปฐ. หลายตวัชีวดั 

2. ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน 

 คณะกรรมการหมู่บา้น / ชุมชน ใชต้วัชีวดั จปฐ. ในระดบัหมู่บา้น / ชุมชน ทียงัไม่

บรรลุเป้าหมายเป็นขอ้มูลในการวางแผน / โครงการ โดยเฉพาะหมู่บ้าน / ชุมชน ทียงัไม่บรรลุ

เป้าหมาย จปฐ. หลายตวัชีวดัตอ้งให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษมากกว่าหมู่บา้น / ชุมชนอืนๆสามารถ

ทราบไดว้่ามีหมู่บา้น/ชุมชนใดบา้ง ทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. หลายตวัชีวดั ซึงคณะกรรมการ

หมู่บา้น/ชุมชน สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. ระดบัตาํบล อาํเภอ/กิงอาํเภอ จงัหวดั และเทศบาลคณะผูบ้ริหารระดบัตาํบล อาํเภอ/

กิงอาํเภอ จงัหวดั และเทศบาล ใชต้วัชีวดัทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นขอ้มูลในการวางแผนงาน/

โครงการ และติดตามประเมินผล 

4. ระดบักรม กระทรวง รัฐบาลสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู ไดด้งันี 

4.1 กาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบติั 

4.2 การวางแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

                                                             
21เนตรนภา  พงษศ์รี, “แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจาํเป็นพืนฐาน

ของชุมชนตัดใหม่ เทศบาลนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์         

การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2552), 20. 
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4.3 อนุมติัโครงการ 

4.4 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานการจดัเก็บขอ้มลูใหมี้คุณภาพ 

4.5 การประชุม ชีแจง ทาํความเขา้ใจทีชดัเจน 

4.6 การเตรียมการ และวางแผนการจดัเก็บ 

4.7 การจดัเก็บขอ้มลูอยา่งแทจ้ริง 

4.8 การตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

4.9 การบนัทึก และประมวลผลทีถกูตอ้ง 

 4.10 การติดตามประเมินผลในทุกขนัตอน  

ข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559   

ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 มี 5 หมวด 30 ตัวชีว ัด 

ประกอบดว้ย 

หมวดที 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามยัดี) มี 7  ตวัชีวดั 

1. เด็กแรกเกิดมีนาํหนกัไม่นอ้ยกว่า 2,500 กรัม 

 1.1 ครัวเรือนนีมีเด็กทีมีอายไุม่เกิน 1 ปีเต็มหรือไม่ 

 1.2 เด็กทีอายไุม่เกิน 1 ปีเต็ม ทุกคนมีนาํหนกัแรกเกิดไม่นอ้ยกว่า 2,500 กรัม หรือไม่ 

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 

 2.1 ในครัวเรือนนีมีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม่ 

 2.2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปีเต็ม ทุกคนไดรั้บวคัซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้าง

เสริมภูมิคุม้กนัโรค 

3. เด็กแรกเกิดไดกิ้นนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือนแรกติดต่อกนั 

 3.1  ครัวเรือนนีมีเด็กทีอายมุากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปีเต็มหรือไม่ 

 3.2 เด็กทีมีอายุมากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปีเต็ม ไดกิ้นนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 

เดือนแรกติดต่อกนัหรือไม่ 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 

 4.1 ทุกคนในครัวเรือนไดป้ฏิบติัเกียวกบัการกินอาหารทีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะ 

ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน ครบทงั 4 เรืองดงัต่อไปนีหรือไม่ 

  1. ถา้กินอาหารบรรจุสําเร็จ ตอ้งมีเครืองหมาย อย. เช่น  เกลือเสริมไอโอดีน  

นาํปลา  นาํสม้สายชู  อาหารกระป๋อง  นม  อาหารกล่อง   

  2. ถา้กินเนือสตัว ์ตอ้งทาํใหสุ้กดว้ยความร้อน   
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  3. ถา้กินผกั ตอ้งเป็นผกัปลอดสารพิษหรือไดท้าํการแช่ด้วยนาํผสมด่างทบัทิม

หรือนาํยาลา้งผกัแลว้ลา้งดว้ยนาํสะอาดหลายๆครัง 

  4. ก่อนกินอาหารตอ้งลา้งมือทุกครังและใชช้อ้นกลาง 

 4.2 ทุกคนในครัวเรือนไดป้ฏิบติัเกียวกบัการกินอาหารครบทงั 4  เรืองหรือไม่ 

5. คนในครัวเรือนมีการใชย้าเพือบาํบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบืองตน้อยา่งเหมาะสม 

 5.1 ทุกคนในครัวเรือนเมือมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากไม่ไดไ้ปรับการรักษาที

สถานีอนามยัหรือโรงพยาบาล แต่เลือกทีจะใชย้าบาํบดับรรเทาอาการเจ็บป่วยเบืองตน้ดว้ยตนเอง

โดยไดป้ฏิบติัครบทงั 4 เรือง คือ 

  1. ใชย้าสามญัประจาํบา้น 

  2. ไม่กินยาชุดทีซือจากร้านชาํ 

  3. ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณทีไม่ไดป้รุงขึนเฉพาะสาํหรับตน (ยกเวน้ 

ยาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ) 

  4. ไม่กินผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทีอวดอา้งสรรพคุณเกินจริง  โดยแสดงสรรพคุณ

เป็นยาเพือบาํบดั  บรรเทา  รักษาโรค  ซึงไม่ตรงกบัทีแสดงในฉลาก 

 5.2 ทุกคนในครัวเรือนไดป้ฏิบติัเกียวกบัการใชย้าครบทงั 4  เรือง หรือไม่ 

6. คนอาย ุ35 ปีขึนไปไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปีเพือตรวจคดักรองความเสียงต่อ

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

 6.1 ครัวเรือนนีมีคนอายตุงัแต่ 35 ปีขึนไปหรือไม่  

 6.2 ในรอบปีทีผา่นมา คนอายตุงัแต่ 35 ปีขึนไปทุกคนในครัวเรือนนี ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพประจาํปีเพือตรวจคดักรองความเสียงต่อโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงหรือไม่ 

7. คนอายุ 6 ปีขึนไป ออกกาํลงักายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 30  นาที หรือได้

ออกแรง / กาํลงัติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 10 นาทีขึนไป รวมกนัทงัวนัๆ ละ 30 นาที 

หมวดที 2 มีบา้นอาศยั มี 8 ตวัชีวดั 

8.  ครัวเรือนมีความมนัคงในทีอยูอ่าศยัและบา้นมีสภาพคงทนถาวร  หรือไม่ 

9.  ครัวเรือนมีนาํสะอาดสาํหรับดืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อยา่งนอ้ยคนละ 5 ลิตร

ต่อวนั หรือไม่ 

10. ครัวเรือนมีนาํใชเ้พียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั (ประมาณ 2 ปีบ)  

หรือไม่ 

11. ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลกัษณะครบ

ทุกเรือง หรือไม่ 
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12. ครัวเรือนถกูรบกวนจากเสียง ความสนัสะเทือน ฝุ่ นละออง กลิน มลพิษทางอากาศ 

นาํเสีย ขยะ หรือของเสีย ทีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยา่งใดอยา่งหนึง หรือหลายอยา่งหรือไม่ 

13. ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถกูวธีิ 

 13.1 ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถกูวิธีครบทงั 3 เรืองดงัต่อไปนีหรือไม่ 

   1.  มีการป้องกนัอุบติัเหตุเมือขบัขียานพาหนะ 

   2.  มีการป้องกนัอุบติัเหตุเมือใชเ้ครืองใชไ้ฟฟ้า 

   3.  มีการป้องกนัอุบติัเหตุเมือประกอบอาชีพ 

 13.2 ครัวเรือนนีมีการป้องกนัอุบติัภยัครบทงั 3 เรือง หรือไม่ 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น ในรอบปีทีผ่านมาครัวเรือนนีมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นหรือไม่ (ไม่มีคนถูกลักทรัพย์ วิ งราวทรัพย ์ปล้นทรัพย ์ 

หลอกลวงใหเ้สียทรัพย ์กระทาํอนาจาร ข่มขืน กระทาํชาํเรา ถกูทาํร้ายร่างกาย ถูกฆ่าตาย หรือไม่มี

การบุกรุกทีอยูอ่าศยั หรือไม่มีอาชญากรรมอืนๆ ทีเกียวกบัชีวิตและทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหนึงหรือ

หลายอยา่ง) 

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น หรือไม่ 

 หมวดที 3 ฝักใฝ่การศึกษา มี 5 ตวัชีวดั 

16.  เด็กอาย ุ3-5 ปีเต็ม ไดรั้บบริการเลียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 

 16.1 ครัวเรือนนีมีเด็กอาย ุ3-5 ปีเต็ม หรือไม่ 

 16.2 เด็กอาย ุ3-5 ปีเต็ม ไดรั้บบริการเลียงด ูและมีการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเคลือนที ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาลหรือได้เขา้ร่วมกิจกรรม

เกียวกบัการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวยัเรียนทุกคน หรือไม่ 

17.  เด็กอาย ุ6-14 ปี  ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั  9  ปี 

 17.1 ครัวเรือนนีมีเด็กอาย ุ6-14  ปีเต็ม  หรือไม่ 

 17.2 เด็กอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 14 ปี ทุกคนไดเ้ขา้เรียนการศึกษาชนั ป.1 ถึง ม.3 

(การศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี) หรือไม่ 

18. เด็กจบชนั ม.3 ไดเ้รียนต่อชนั ม.4 หรือเทียบเท่า 

 18.1 ในรอบปีทีผา่นมา ครัวเรือนนีมีเด็กจบชนั ม.3 หรือไม่ 

 18.2 เด็กจบชนั ม.3 ไดเ้รียนต่อชนั ม.4 หรือเทียบเท่าทุกคน หรือไม่ 

19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ทีไม่ได้เรียนต่อและยงัไม่มีงานทาํ ได้รับการ

ฝึกอบรมดา้นอาชีพ ในรอบปีทีผา่นมา เด็กทีไม่ไดเ้รียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า (ตามขอ้ 18.2)  และยงั
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ไม่มีงานทาํ ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพต่างๆ ทีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจดัขึน

ทุกคน  หรือไม่ 

20. คนอาย ุ15-60 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยไดแ้ละคิดเลขอยา่งง่ายได ้

 20.1 ในครัวเรือนนีมี คนอายรุะหว่าง 15 ปี ถึง 60 ปีเต็ม หรือไม่ (ยกเวน้คนพิการที

ไม่สามารถอ่านออกเขียนเรียนเลขได)้ 

 20.2 คนอายรุะหว่าง 15 ปี ถึง 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยไดแ้ละคิดเลขอย่างง่าย

ไดทุ้กคน หรือไม่ 

หมวดที 4 รายไดก้า้วหนา้ มี 4 ตวัชีวดั 

21. คนอาย ุ15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได ้  

 21.1 ในครัวเรือนนีมี คนอายุระหว่าง 15 - 60 ปีเต็ม หรือไม่ (ยกเวน้ผูที้กาํลงัศึกษา

อยา่งเดียวโดยไม่ไดป้ระกอบอาชีพ หรือคนพิการทีไม่สามารถช่วยตนเองได)้ 

 21.2 คนอาย ุ15 - 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายไดค้รบทุกคน หรือไม่   

22. คนอายมุากกว่า 60 ปีขึนไป มีอาชีพและมีรายได ้  

 22.1 ในครัวเรือนนีมี คนอายมุากกว่า 60 ปีเต็มขึนไป หรือไม่ (ยกเวน้คนพิการทีไม่

สามารถช่วยตนเองได)้ 

 22.2 คนอายมุากกว่า 60 ปีขึนไป ประกอบอาชีพและมีรายไดค้รบทุกคน หรือไม่ 

23. คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลียไม่นอ้ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 

 23.1 ในรอบปีทีผ่านมา ครัวเรือนนีมีรายได้จากข้อใดข้อหนึง หรือหลายข้อ

ดงัต่อไปนี หรือไม่ 

  1.  รายไดจ้ากอาชีพหลกัของทุกคนในครัวเรือน 

  2.  รายไดจ้ากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนในครัวเรือน 

  3.  รายไดอื้นๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เช่น ลกูหลานส่งเงินให ้ค่าเช่า เป็นตน้) 

  4.  รายไดที้เกิดจากการทาํ การปลกู การเลียงและการหาไวกิ้นเอง แลว้คาํนวณ

เป็นจาํนวนเงินทงัหมด 

  5. รวมรายได้ทังหมดขอ งครัว เ รือน  (รายได้จากข้อ 1 +  2 +  3 +  4) 

คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลียคนละ คือ 
                                                   รายไดท้งัหมดของครัวเรือน  

                                จาํนวนคนทงัหมดในครัวเรือน 
 23.2 คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลียไม่นอ้ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี หรือไม่ 

 23.3 รายจ่ายของครัวเรือน ในรอบปีทีผ่านมา ครัวเรือนมีรายจ่ายในแต่ละด้าน

ดงัต่อไปนี 
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  1. รายจ่ายทีเป็นตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ ค่าพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง 

ค่าจา้ง/แรงงาน ค่าเช่า ค่าเครืองจกัร ค่านาํมนั ฯลฯ 

  2. รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีจาํเป็น ไดแ้ก่ ค่าอาหาร เสือผา้ ทีอยู่อาศยั/

รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา ค่าเดินทาง ค่านาํ ค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสี

ฟัน ฯลฯ) ฯลฯ 

  3. รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีไม่จาํเป็น  ไดแ้ก่  ค่าบนัเทิง  หวย  การพนัน  

บุหรี  เหลา้  ยาดอง  นาํอดัลม  ขนมกินเล่น  และสินคา้ฟุ่มเฟือย  ฯลฯ 

  4. รายจ่ายในการชาํระหนีสิน 

  5. รวมรายจ่ายทงัหมดของครัวเรือน (รายจ่ายจากขอ้ 1 + 2 + 3 + 4) 

 23.4 หนีนอกระบบ คนในครัวเรือนนี มีหนีนอกระบบ 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีทีผา่นมา ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน หรือไม่ 

หมวดที 5 ปลกูฝังค่านิยมไทย มี 6 ตวัชีวดั 

25. คนในครัวเรือนทีไม่ดืมสุรา ทุกคนในครัวเรือนนี ไม่ดืมสุรา หรือไม่ (ยกเวน้การดืม

เป็นครังคราวในงานเทศกาลงานประเพณี หรืองานเลียงทางสงัคม เฉลียไม่เกินเดือนละ 1 ครัง) 

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี ทุกคนในครัวเรือนนี ไม่สูบบุหรี หรือไม่ (ยาสูบ ยาเส้น 

หรือยามวน) 

27. คนอาย ุ6 ปีขึนไปทุกคน ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ใน

รอบปีทีผา่นมาคนในครัวเรือนทีอาย ุ6 ปีขึนไป ไดป้ฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่งใดอยา่งหนึงหรือ

หลายอยา่ง อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครัง หรือไม่ (เช่น การทาํบุญ ตกับาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 

ทาํภาวนา/สมาธิ สวดมนต ์ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือการทาํละหมาด และการเขา้โบสถค์ริสต ์เป็นตน้) 

28. คนสูงอายไุดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ 

 28.1 ครัวเรือนนีมีคนสูงอาย ุหรือไม่ (อายมุากกว่า  60  ปีเต็มขึนไป) 

 28.2 คนสูงอายทุุกคน ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ดา้นอาหารการกิน 

เสือผา้เครืองนุ่งห่ม และไดรั้บการดูเมือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย การดูแลเอาใจใส่ดา้นสภาพจิตใจจากคน

ในครัวเรือน หรือหมู่บา้น/ชุมชน รวมทงัไดรั้บสวสัดิการชุมชนหรือเบียยงัชีพจากภาครัฐ หรือไม่ 

29. คนพิการไดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชนหรือภาครัฐ 

 29.1 ครัวเรือนนีมีคนพิการ หรือไม่ (พิการทางร่างกาย และหรือทางสมองจน

ช่วยเหลือตนเองไม่ได)้ 

 29.2 คนพิการทุกคน ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู ่ดา้นอาหารการกิน  

เสือผา้เครืองนุ่งห่ม  และไดรั้บการดูแลเมือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย  การดูแลเอาใจใส่ดา้นสภาพจิตใจจาก
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คนในครัวเรือน  หรือหมู่บา้น/ชุมชน  รวมทงัไดรั้บสวสัดิการชุมชนหรือเบียยงัชีพความพิการจาก

ภาครัฐ  หรือไม่ 

30.  คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะเพือประโยชน์ของชุมชน หรือ

ทอ้งถิน ในรอบปีทีผ่านมา คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะเพือประโยชน์ของ

ชุมชนหรือทอ้งถิน หรือไม่22 

 สรุป ขอ้มลูความจาํเป็นพืนฐานของประชาชน แสดงถึงลกัษณะของสังคมไทย ว่าคน

ไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรืองอะไรบา้ง ควรมีระดบัความเป็นอยู่ระดบัไหน และทาํให้สามารถ

ทราบว่าในขณะนีคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว รวมทงัหมู่บา้น/ชุมชนอยู่ในระดบัใด มี

ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขในเรืองใด เมือทราบแลว้ สมาชิกในครัวเรือนตอ้งกนัแกไ้ข ส่วนใดทีไม่สามารถ

แก้ไขได้เองก็ให้เป็นหน้าทีของผูน้ ําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และส่วนราชการที

เกียวขอ้งทีจะเขา้มาดาํเนินการต่อไป 

 

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 งานวิจยัในประเทศ 

ชมพูนุท ร่วมชาติ (2548) ศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า

(พ.ศ. 2550-2559)การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครู            

ในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2550-2559) ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบ EFR (Ethnographic future 

research) สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 16 ท่าน เพือให้ไดคุ้ณลกัษณะของครูทีพึงประสงค ์          

ในอนาคต สรุปผลการวิจัยการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า

(พ.ศ.2550-2559) ซึงสรุปได ้ ดงันี คุณลกัษณะของครูทีพึงประสงค์ในอนาคตครูทีพึงประสงค ์             

ในอนาคตควรมีคุณลกัษณะทีครอบคลุม 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะปฏิบติั ดา้นคุณลกัษณะ

ของความเป็นครู และด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน/ท้องถิน ดังนี1. ด้านความรู้ 

ประกอบดว้ย ความรู้ในสาขาวิชาทีสอนอยา่งลึกซึงอยา่งนอ้ย 2 สาขาวิชาความรู้ในวิชาชีพครู ไดแ้ก่ 

ความรู้ทางด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ความรู้ทางดา้นหลกัการศึกษา ความรู้

ทางดา้นจิตวิทยา ความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความรู้เกียวกบัการวิจยั ความรู้เกียวกบัเด็ก ความรู้เกียวกบัการบริหารจดัการ ความรู้เกียวกบัภาษา 

ความรู้เกียวกบัชุมชนหรือทอ้งถิน และความรู้ทวัไปในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้อง ไดแ้ก่ ความรู้

                                                             
22

 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ข้อมูลความ

จาํเป็นพนืฐาน ปี 2555-2559 (กรุงเทพฯ: วี.เจ.พรินติง, 2555 ), 2. 
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เกียวกบัการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษาวฒันธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน และสิงแวดลอ้ม หรือนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 2. ดา้น

ทกัษะปฏิบติั ประกอบดว้ย ทกัษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทกัษะวิชาชีพครูทวัไป ไดแ้ก่ ทกัษะ

เกียวกบัการสือสาร ทกัษะเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ ทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั ทกัษะทีเกียวขอ้ง

กบัเทคโนโลยแีละสือการเรียนการสอน ทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการแนะแนวผูเ้รียนทกัษะในการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการคิดขนัสูง ทกัษะในการบริหารจดัการทกัษะในการ

ปรับตวั3. ดา้นคุณลกัษณะของความเป็นครู มี 3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นจรรยาบรรณ 

ดา้นบุคลิกภาพ ดงันี3.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ มีจริยธรรมชีนาํผูเ้รียน เป็นแบบอย่างให้กบั

ผูเ้รียนในดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทนในการสั งสอน มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ            

มีความเมตตากรุณา จิตใจรักเด็กดุจดังพ่อแม่ และไม่ยุ่งเกียวกับอบายมุขทังหลาย3.2 ด้าน

จรรยาบรรณ ไดแ้ก่ มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความภาคภูมิใจใน

วิชาชีพครู มีความรักในวิชาชีพครู มีจิตสาํนึกในวิชาชีพครู อุทิศเวลาและอุทิศตน มีความรักและ

ห่วงใยและปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และ ดูแลผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ด2.3 ดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ มีความ

คล่องตวัสูง มีวิสัยทศัน์รอบรู้การเปลียนแปลง เป็นนักวิชาการ มีการใฝ่รู้ตลอดเวลาและคน้ควา้

เพิมเติมองคค์วามรู้อยู่เสมอ เป็นผูน้าํทางการศึกษาเป็นผูน้าํทางสังคมและชุมชน เป็นผูชี้นาํสังคม             

มีความกลา้ทีจะพฒันาการศึกษา สงัคม และชุมชนกลา้วิพากษ์วิจารณ์ มีกระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบ เป็นนกับริหารจดัการทงัทางดา้นการศึกษาและองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นนกัจิตวิทยา

สามารถแนะนําและแนะแนวผูเ้รียนและบุคคลอืนๆ ได้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์กบับุคคลภายในและ

ภายนอกโรงเรียน มีบุคลิกภาพทีมีความน่าเคารพนบัถือ มีระดบัสติปัญญาสูงกว่าปานกลาง ทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้นได ้มีค่านิยมทีดีงาม มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ ฟืนฟู สิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ 

พลงังานและสิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และศาสนาของชาติ ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสังคม มีสุขภาพกาย และ 

จิตดี 4. ดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน/ทอ้งถินครูในอนาคตควรมีส่วนร่วมและพฒันาทอ้งถิน

ทงัในดา้นการศึกษา ดา้นสงัคม และตอ้งสามารถทีจะปรับตวัเขา้กบัชุมชน/ทอ้งถินไดเ้ป็นอยา่งดี23 

พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550) ได้วิจัยเกียวกับ องค์ประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษ

หนา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
                                                             

23
 ชมพนุูท  ร่วมชาติ, “อนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา้(พ.ศ. 2550-

2559)” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ: บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 196. 
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2) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการ

บริหารงาน งบประมาณ 4) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานกาํกับติดตาม 5) ด้าน

โครงสร้างและกระบวนการบริหารการจดัองคก์ร24 

ปัญญา  ศรีแกว้และคณะ (2551) ไดท้าํการวิจัยเกียวกบั ความพึงพอใจและความ

ตอ้งการของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย การวิจัยนี            

มีวตัถุประสงค์ เพือสาํรวจความพึงพอใจและความต้องการของผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน       

เข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย เพือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน           

การสาํรวจทาํโดยใหผู้ป้กครองนกัเรียนจาํนวน 293 คน กรอกแบบสอบถามเกียวกบัความพึงพอใจ

และความตอ้งการใน 3 ดา้น คือ อาคารสถานที ครูและนักเรียน ผลการวิจยั พบว่า การจะทาํให้

โรงเรียนเป็นทียอมรับของผูป้กครองไดน้นัโรงเรียนจะตอ้งมีการประเมินเพือพฒันาตนเองอยู่เสมอ  

ผูป้กครอง มีความพึงพอใจครูในเรืองการแต่งกายทีสุภาพเรียบร้อย ถึงร้อยละ 96.80 พอใจ                     

ทีโรงเรียนมีหอ้งสมุดใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู้ร้อยละ 94.80 และพอใจทีนักเรียนมีนาํใจต่อผูอื้น

ร้อยละ 93.20 อีกทงัผูป้กครอง ยงัมีความตอ้งการให้โรงเรียนปรับปรุงความสะอาดของห้องนาํ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความขยนัตังใจเรียนและต้องการให้ครูยิ มแยม้แจ่มใส นอกจากนัน                        

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของผูป้กครองทีเป็นพ่อแม่กบัผูป้กครอง               

ทีไม่ใช่พ่อแม่ พบว่าในดา้นผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน (p-value 0.05) อย่างไรก็ตาม

ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัในครังนี โรงเรียนจะนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นอาคารสถานที             

ครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพือสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการ             

ของผูป้กครอง25 

ไพรัช มณีโชติ (2551)การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาํริ              

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ในการจดัการศึกษา

ตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเพือให้บังเกิด

ประสิทธิผลทีถกูตอ้ง ตรงตามแนวพระราชดาํริของพระองคแ์ทจ้ริงนันมี องค์ประกอบและตวับ่งชี

                                                             
24พรพรรณ  อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานใน

ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 265. 
25ปัญญา ศรีแกว้ และคณะ, “ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูป้กครองในการส่ง

บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3, 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2551): 59. 
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สําหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพือให้ตรงตามแนวพระราชดําริอย่างแท้จริง ประกอบด้วย                          

5 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบยอ้ยและ 76 ตัวบงชี 1. องค์ประกอบด้านหลกัสูตร 

ประกอบดว้ย 1 องคป์ระกอบยอ้ยและ 7 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 1.1 มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลียนได้

ตามสภาพภูมิ – สงัคม ของทองถิน 1.1.1 หลกัสูตรไดเ้ปิดโอกาสทางการศึกษาใหก้บัทุกคนสามารถ

เขารับการศึกษา ไดต้ามตอ้งการ 1.1.2 เปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษา 

1.1.3 หลกัสูตรสามารถยืดหยุ่นไดท้งัในเรืองของเวลาสาระการเรียนรู้ กระบวนการพฒันาผูเ้รียน 

ตามความถนดัความสนใจ ความตอ้งการและความแตกต่างระหว่าง บุคคล 1.1.4 หลกัสูตรสามารถ

นาํไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัไดทุ้กกลุ่ม สาระ โครงการตามพระราชดาํริและในวิถี

ชีวิต 1.1.5 หลกัสูตรสามารถนําไปปรับใช้ไดต้ามความเหมาะสม และตามความ ตอ้งการของ

ทอ้งถิน 1.1.6 โรงเรียนได้พฒันาหลกัสูตรทีเป็นสาระท้องถินขึนมาใช ้ 1.1.7 โรงเรียนได้นํา

โครงการตามพระราชดาํริมาใชจ้ดัการศึกษารวมกบัหลกัสูตรของโรงเรียน 2. องคป์ระกอบดา้นการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้มี 4 องคป์ระกอบยอ้ยและ 17 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณา

การสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ประกอบดว้ยตวั บ่งชี 3ตวับ่งชีดงันี 2.1.1 โรงเรียนมีการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ทีบูรณาการ ทงั พุทธิศึกษา (ดา้น วิชาการ) จริยศึกษา (ดา้นคุณธรรม) พลศึกษา (ดา้น

สุขภาพอนามยั) และหัตถศึกษา (ดา้นการ ทาํงาน) 2.1.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเชือมโยงการ

เรียนรู้จากหลายๆ กลุ่มสาระ การเรียนรู้และจากโครงการตามพระราชดาํริ 2.1.3 จดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยการเชือมโยงจากวิถีการดาํเนินชีวิตของ ผูเ้รียน 2.2 พฒันาทกัษะผูเ้รียน ประกอบดว้ยตวั

บ่งชี 6 ตวับ่งชีดงันี 2.2.1 มีการจดักิจกรรมทีพฒันาทกัษะผูเ้รียนในดา้น การแสวงหาความรู้(สุ)                

การคิดไตรตรอง(จิ) การตงัคาํถามเพือใหไ้ดค้วามกระจ่าง(ปุ) การบนัทึกเก็บความรู้ทีไดม้า(ลิ) 2.2.2 

มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีพฒันาทกัษะผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการ ทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่ง

ดี 2.2.3 มีกิจกรรมพฒันาความรู้ทงัในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ

โครงการตามพระราชดาํริ 2.2.4 มีการจดักิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทย ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ 

ปัญญาท้องถิน 2.2.5 มีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม                           

2.2.6 มีกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมผูเ้รียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.3 ใชสื้อและแหล่งเรียนรู้

ประกอบดว้ยตวับ่งชี 4 ตวับ่งชีดงันี 2.3.1 มีการใชสื้อและแหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ไดอ้ยา่ง เหมาะสมกบัเนือหากิจกรรมและผูเ้รียน 2.3.2 โรงเรียนพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ไดส้าํหรับ ผูเ้รียนทุกระดบั 2.3.3 ผลิตและใชสื้อทีไดจ้ากธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

2.3.4 โรงเรียนมีหอ้งสมุดและมีหนงัสือเพียงพอเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ประกอบดว้ยตวับ่งชี 4 ตวับ่งชีดงันี 2.4.1 มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กบัผูเ้รียนและ

ชุมชน 2.4.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้ รียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                         
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2.4.3 มีกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนนําความรู้ทีได้รับไปขยายต่อทีบ้านและในชุมชน 2.4.4                         

มีกิจกรรมทีส่งเสริมในการผสมผสานระหว่างความรู้เทคโนโลยีใหม่กับภูมิปัญญาในท้องถิน             

3 องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะของครูมี 2 องค์ประกอบยอ้ยและ 18 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 3.1 มีความรู้

ประกอบดว้ยตวับ่งชี 6 ตัวบ่งชีไดแ้ก่ 3.1.1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 3.1.2 ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการจดักิจกรรมการ 

เรียนรู้อยา่งต่อเนือง 3.1.3 สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัได ้3.1.4 สามารถจดั

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างบูรณาการได ้ 3.1.5 ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 3.1.6 มีความเม่นยาํในเนือหา                

3.2 เป็นตวัแบบคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ยตวับ่งชี 12 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 3.2.1 ซือสัตยต่์อตนเอง 

ต่อหนา้ทีและต่อผูอื้น 3.2.2 เมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขา ต่อศิษย ์3.2.3 ประพฤติปฏิบติัทีเป็นตวัอยา่ง

ทีดีต่อบุคคลทวัไป 3.2.4 เสียสละในการปฏิบติัหน้าที 3.2.5 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลทวัไป 

3.2.6 ให้ความช่วยเหลืออืนทุกครังทีมีโอกาส 3.2.7 สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้นไดเ้ป็นอย่างดี              

3.2.8 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าทีและต่อสังคม 3.2.9 มีศรัทธาต่อหน้าที 3.2.10. มีความ

อดทนมานะพยายาม 3.2.11. ละอายและเกรงกลวัต่อการทาํชวั 3.2.12. มีความเทียงตรงไม่อคติ            

4. องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน มี 4 องค์ประกอบยอ้ยและ 18 ตวับ่งชี 4.1 มีสุขภาพ

อนามยัสมบูรณประกอบด้วยตวับ่งชี 3 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 4.1.1 มีนาํหนักและส่วนสูงไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐาน 4.1.2 ทุกคนมีอาหารกลางวนัทีถกูสุขลกัษณะรับประทานทุกวนั 4.1.3 อตัราการเจ็บป่วย

เฉลียอยู่ในระดับตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4.2 มีความรู้ประกอบด้วยตัวบงชี 6 ตัวบ่งชีได้แก่                   

4.2.1 มีความรู้ทังดา้นทฤษฎีและการปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ โครงการตาม

พระราชดาํริ 4.2.2 ผลสมัฤทธิทางการเรียนทุกสาระวิชาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 4.2.3 แสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองอยูเ่สมอ 4.2.4 สามารถประยกุตค์วามรู้ทีไดรั้บเพือนาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้

4.2.5 มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 4.2.6 ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาใน

ระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 4.3 มีคุณธรรม ประกอบดว้ยตวับ่งชี 3 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 4.3. 1 ช่วยเหลือ

ผูอื้นทุกครังทีมีโอกาส 4.3. 2 ขยนัหมนัเพียรอยู่ตลอดเวลา 4.3.3 แสดงออกถึงความกตญั ูต่อผูมี้

พระคุณ 4.4 มีทกัษะในการดาํรงชีวิต ประกอบดว้ยตวับ่งชี 6 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 4.4.1 สามารถสร้าง

ปัญญาจากการแสวงหาความรู้ (สุ) จากการคิดไตรตรอง (จิ) การตงัคาํถามในสิงทีสงสัย (ปุ) และ

การบนัทึกเก็บความรู้ (ลิ) 4.4.2 สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 4.4.3 สามารถรวบรวมความคิด

และสามารถขยายต่อใหผู้อื้นได ้4.4.4 สามารถสงัเกตเหตุการณ์ทีเกิดขึนรอบๆ ตวัและจดจาํไดเ้ป็น

อยา่งดี 4.4.5 สามารถประกอบอาชีพไดต้ามความเหมาะสมกบัอตัภาพ 4.4.6 มีทกัษะทางดา้นสังคม

เช่น ความสามารถในการทาํงานร่วมกับผูอื้นได้ดี 5. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมี              

3 องคป์ระกอบยอ่ยและ 16 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 5.1 การมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยตวับ่งชี 6 ตวับ่งชีไดแ้ก่ 
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5.1.1 มีหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนทงัดา้นวิชาการการปฏิบติั และวสัดุอุปกรณ์อยู่

เสมอ 5.1.2 มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน 5.1.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึงกนัและ

กนัในทุกโอกาส 5.1.4 มีการประสานงาน เพือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างๆ 

โรงเรียนและชุมชน 5.1.5 มีการปรึกษาหารือร่วมกนัเพือแกปั้ญหาและหาแนวทางการพฒันาทงัใน 

ดา้นการดาํเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดา้นความเป็นอยู่ของชุมชน 5.1.6 โรงเรียนเป็น

แหล่งเรียนรู้ทีสําคัญของชุมชน 5.2 การพึงตนเอง ประกอบด้วยตัวบ่งชี 6 ตัวบ่งชีได้แก่                        

5.2.1 โรงเรียนสามารถนํานโยบายมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพได้อย่าง เหมาะสม                   

5.2.2 โรงเรียนสามารถใช้ผลผลิตในโรงเรียนและในท้องถินให้เกิดประโยชน์ได ้ มากทีสุด                

5.2.3 ผูเ้รียนมีความรู้สามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้5.2.4 มีการส่งเสริมการนาํผลิตผลในทอ้งถิน

มาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุด 5.2.5 มีการรวมตวัเป็นกลุ่มเพือช่วยเหลือกนั 5.2.6 ผูเ้รียนนาํความรู้ไป

ขยายต่อกบัผูป้กครองหรือชุมชน 5.3 การติดตามประเมินผล ประกอบดว้ยตวับ่งชี 4 ตวับ่งชีไดแ้ก ้

5.2.1 ใชก้ารติดตามประเมินผลตามสภาพทีเป็นจริงโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล             

5.2.2 นาํผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการให้ความช่วยเหลือและพฒันา 5.2.3 ประเมินผลการ

ปฏิบติัจากระดบัการพฒันาของตนเอง 5.2.4 มีการประเมินจากผูที้เกียวขอ้งหลายฝ่าย26 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2554) ไดศึ้กษา แนวทางการจดัการศึกษา             

ขนัพืนฐานเพือการประกอบอาชีพ พบว่า ยุทธศาสตร์ทีจะทาํให้การจดัการศึกษาเพือการประกอบ

อาชีพประสบความสาํเร็จ คือ ยทุธศาสตร์ รวมพลงั สานฝัน ขยายโอกาสการศึกษาขนัพืนฐานเขา้สู่

อาชีพไดต้ลอดแนว มีแนวทางขบัเคลือน ดงันี 1) ระดบักระทรวงศึกษาธิการ ควรกาํหนดให้การจดั

การศึกษาขนัพืนฐานเพือการประกอบอาชีพ เป็นวาระแห่งชาติ 2) ระดบัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่าง สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน และสถาบนัอุดมศึกษา และหน่วยงานอืนๆทงัของรัฐและเอกชน 3) ระดบัสาํนักงานเขต

พืนที ทังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา (สพม.) ควรเป็นองคก์รกลางเชือมโยงการแสวงหา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาน

ประกอบการณ องคก์รต่างๆ และองคก์รพฒันาเอกชน(NGOs) กบัโรงเรียนในการสร้างโอกาส และ

แหล่งเรียนรู้เพือฝึกประสบการณ์ 4) ระดบัโรงเรียน ควรสาํรวจทกัษะอาชีพของครู ผูบ้ริหาร ศิษย์

                                                             
26 ไพรัช มณีโชติ “การพฒันาตวับ่งชี การจดัการศึกษาตามแนวพระราชดาํริ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”( ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและ

พฒันาหลกัสูตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ กุมภาพนัธ,์ 2551), 305. 
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เก่าและผูป้กครอง และจดัทาํรายงานอาชีพและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในทอ้งถิน สร้างความร่วมมือใน

การดาํเนินการ27 

สุวิชา  วิริยมานุวงษ์ (2554)ศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษากบัชุมชน พบว่าภายใตบ้ริบทของโรงเรียน รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ขันพืนฐาน ประกอบด้วยวิธีการดาํเนินงาน 4 ประการ คือ 1) การนําโรงเรียนสู่ชุมชนโดย

สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที

ชุมชนตอ้งการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรใหชุ้มชน เป็นคณะกรรมการ เป็นทีปรึกษาของชุมชนหรือ

หน่วยงานในชุมชน 2)การสร้างความศรัทธาของผูบ้ริหารและครู โดยผูบ้ริหารและครูประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ มีความจริงใจในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี

ต่อชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน  ครูมีความตงัใจและจดัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์

สัมพนัธ์ทีดี 3) การนําชุมชนเข้าสู่โรงเรียน โดยสถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 4) การใหบ้ริการชุมชน โดยสถานศึกษาใหบ้ริการ

และอาํนวยความสะดวกแก่ชุมชน ใหชุ้มชนใชส้ถานทีของโรงเรียนในการทาํกิจกรรม ให้ชุมชนใช้

บริการอาคารสถานทีในการจดักิจกรรม28 

กมลชนก   ภาคภูมิ (2556) ศึกษาการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน การประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน

การพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะครู ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การพฒันาเร่งด่วน เพราะตาํกว่าเกณฑแ์ละตอ้ง ปรับปรุง มี6 สมรรถนะไดแ้ก่1) ทกัษะการใชภ้าษา

และการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสําหรับครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที

สอนในโรงเรียนทีอยู่ติดชายแดน (Buffer School) 3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจยั

ทางการศึกษา 4) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การใชภ้าษาและการ

สือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ6) ทกัษะการ

                                                             
27สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการจดัการศึกษาขันพืนฐาน

เพอืการประกอบอาชีพ:ข้อค้นพบจากการวิจัย (กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์การพิมพ,์ 2554), 

185. 
28สุวิชา วิริยมานุวงษ,์ “การวิจยัและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบั

ชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษา

เพือการพฒันาทอ้งถิน มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2554), 195 . 
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ออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้และ สมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็น ตอ้งไดรั้บการ

พฒันาในลาํดบัรองลงมาเพราะตาํกว่าเกณฑ์แต่ยงั ไม่น่าห่วง มี4 สมรรถนะไดแ้ก่ 1) ทกัษะการใช้

ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับ กลุ่มครูทีสอนใน Education Hub 2) ทกัษะการใช้

ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน Sister School 3) ทกัษะการใช้

ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน ASEAN Focus School และ          

4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร29 

เฉลียว   ยาจนัทร์ (2556) ได้วิจยัเกียวกับ นโยบายและการปฏิบัติดา้นการศึกษาขัน

พืนฐานเพือพฒันาสู่ประชาคมอาเชียน พบว่า องค์ประกอบนโยบายและการปฏิบติัดา้นการศึกษา

ขนัพืนฐานเพือพฒันาสู่ประชาคมอาเชียน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1) การนาํนโยบาย

สู่การปฏิบติั 2) การบริหารจดัการ 3) คุณภาพของผูเ้รียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การพฒันา

สกัยภาพบุคลากร 6) การมีส่วนร่วม 30 

ณรินทร์   ชาํนาญดู (2556) ไดว้ิจยัเกียวกบั การบริหารจดัการศึกษาเพือเพิมโอกาสทาง

การศึกษาของนกัเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า ปัจจยัของการบริหารจดัการเพือเพิม

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 12 ดา้น คือ         

1) การบริหารจดัการศึกษา 2) การวดัประเมินผล 3) สือและแหล่งเรียนรู้ 4) คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

5) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 6) หน่วยงานทีรับผิดชอบ 7) สถานทีจดัการศึกษา 8) การมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 9) วิธีการจดัการศึกษา 10) ระยะเวลาในการจดัการศึกษา 11) ระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 12) งบประมาณ ความคิดเห็นปัจจยัการบริหารเพือเพิมโอกาสทางการศึกษา

ของนกัเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่าปัจจยัทีอยู่ในระดบัความเหมาะสมมากทีสุด 

คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการบริหารจัดการ รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมี

ความสมัพนัธก์บับุคคลทงัในและนอกองค์กร และผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม  ปัจจยั

ดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสาํคญั รายละเอียดพบว่า มีโครงการต่อต้านยาเสพติด 

                                                             
29กมลชนก ภาคภูมิ, “การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา

วิชาพฒันศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 395. 
30เฉลียว  ยาจนัทร์, “นโยบายและการปฏิบติัด้านการศึกษาขนัพืนฐานเพือพฒันาสู่

ประชาคมอาเชียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 324. 
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สาํหรับนักเรียนกลุ่มเสียงดา้นยาเสพติด มีโครงการส่งเสริมสุขภาพสําหรับนักเรียนกลุ่มเสียง          

มีการบริหารจดัการศึกษานกัเรียนกลุ่มเสียง โดยใชร้ะบบดูแลนกัเรียนเป็นรายบุคคล31 

ธาดา อกัษรชืน ศึกษา (2556) กลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยใน

ทศวรรษหนา้ พบว่า  1. องคป์ระกอบของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทย       

ในทศวรรษหน้า ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากร              

2)  กลยุทธ์ด้านการ พฒันาหลกัสูตรและการสอน 3) กลยุทธ์ดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน              

4) กลยทุธก์ารพฒันาการ บริหารจดัการศึกษา 5) กลยุทธ์การพฒันาดา้นการมีส่วนร่วม 6) กลยุทธ์

การบริหารจดัการดา้น งบประมาณ 7) กลยทุธก์ารพฒันาวิชาการเพือการเรียนรู้ 2. ความคิดเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า พบว่า             

มีความเหมาะสมกบับริบท เป็นไปไดใ้นการนาํไปใชมี้ความถูกตอ้งเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชน

ต่อการนาํไปพฒันาสถานศึกษา 3. พบขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษาทีมีต่อกลยุทธ์

การบริหารโรงเรียน โสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหนา้ จาํนวน 25 แนวทาง  กลยุทธ์ดา้น             

การพฒันาหลกัสูตรและการสอน ควรนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์นหลกัสูตร

และวิธีการเรียน การสอนเพือปลูกฝังคุณธรรม จิตสาํนึกในความเป็นไทย มีทกัษะการประกอบ

อาชีพและทกัษะการ ดาํรงชีวิตที สามารถสนองตอบวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องเด็กแต่ละบุคคล32 

บณัฑิตา   จินดาทอง (2556) ศึกษาเรือง การวิจยัเรือง กลยทุธใ์นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไดข้อ้คน้พบ 2 ส่วน 1. องค์ประกอบกลยุทธ์ในการป้องกนัยาเสพ

ติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1)การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2)การจัดการความรู้ 3)กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 4)สํานึกและความรับผิดชอบ  5)การศึกษาเพือพฒันาทักษะชีวิต  2. แนวทาง

ดาํเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน สร้างเครือข่ายการทาํงานของครู  บ้าน วดั และ

โรงเรียนร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความตระหนักให้ผูป้กครอง ชุมชนร่วมมือ

ต่อตา้นยาเสพติด จดัระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียน แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน  2.การจดัการ

                                                             
31ณรินทร์ ชาํนาญดู, “การบริหารจัดการศึกษาเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาของ

นกัเรียนกลุ่มเสียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา” (วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 396. 

32 ธาดา  อกัษรชืน, “กลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษ

หนา้”  (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา, 2556), 211. 
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ความรู้ประกอบดว้ยจดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ ใหน้กัเรียนหาข่าวเกียวกบัยาเสพติด พานักเรียน

ศึกษาดูงานสถานบาํบดั และกลบัมาถอดประสบการณ์ ให้นักเรียนประกวดเรียงความ เกียวกบัยา

เสพติด รวบรวมขอ้มลูยาเสพติดเป็นแหล่งเรียนรู้ 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดักิจกรรมลูกเสือ เนตร

นารี ยุวกาชาดตา้นภัยยาเสพติด จดักิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรม กิจกรรม To Be Number One 

กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมประกวดโครงงาน กิจกรรมทกัษะวิชาการ กิจกรรมค่าย

คุณธรรม จดักิจกรรมบา้นหลงัเรียน เช่น กีฬา จดักิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจนักเรียน 

ส่งเสริมการสอนดา้นอาชีพนอกเวลาเรียน 4  สาํนึกและความรับผิดชอบ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

เห็นความสําคญัเรืองยาเสพติด ให้ความร่วมมือประสานหน่วยงานอืน ผูบ้ริหารและครูร่วมมือ

กนัเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสียงเป็นกรณีพิเศษ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูใหค้วามรักและความห่วงใย และ

สร้างความอบอุ่นใหเ้ด็ก ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งทีดี33 

พายพุงศ ์ พายหุะ (2556) อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570 การวิจยั

ครังนีใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีความมุ่งหมายเพือ 

1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการมธัยมศึกษาไทย2) เสนออนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย 

ภายในปี พ.ศ. 2570 ผลการวิจยัพบว่า1) สภาพปัจจุบนัของการมธัยมศึกษาไทยโดยรวมมีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น 

คือ ดา้นงบประมาณและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียน

การสอน ดา้นบุคลากรทางการศึกษาและด้านการบริหารการจดัการศึกษา สาํหรับปัญหาการ

มธัยมศึกษาไทยนนั มีปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีปัญหา

อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือดา้นการจดัการเรียนการสอนและมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 

จาํนวน 3 ดา้น คือ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ดา้นงบประมาณ และด้านการบริหารการจัด

การศึกษา2) อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทยทีเป็นไปไดเ้ป็นดงันี 1) ดา้นการจดัการเรียน การสอน

จาํนวน 12 แนวโนม้ ผูเ้ชียวชาญยนืยนัว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุดและมีความสอดคลอ้ง

สูงคือแนวโน้มเกียวกับการคัดกรองนักเรียนการแบ่งเป็นกลุ่มผูเ้รียน การจัดการสอนทีเน้น         

การเรียนรู้คิดวิเคราะห์ เน้นทักษะการเรียนรู้ทกัษะชีวิต การเรียนรู้โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลย ี           

การเรียนทีปรับเปลียนไปสู่การใช ้แท็บเล็ต การสอนให้เขา้สู่ความเป็นอาเซียน มีการสอนเป็นทีม 

เนน้การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 2) ดา้นบุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน 11 แนวโนม้ผูเ้ชียวชาญยนืยนัว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุดและมีความสอดคลอ้ง
                                                             

33 บณัฑิตา   จินดาทอง, “กลยทุธใ์นการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 201. 
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สูง คือแนวโนม้เกียวกบัการมีทกัษะความรู้ความสามารถในศตวรรษที 21 ทกัษะของครูดา้น Digital 

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีบทบาทของครูยุคใหม่ มีความสามารถ ในการใชภ้าษาองักฤษ  

มีการพฒันาศกัยภาพครูให้สูงขึน ครูมีการปรับเปลียนวิธีสอนและเนือหาให้สอดคลอ้ง การเรียน

การสอนทีสร้างนักเรียนให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลและครูประยุกต์ใชรู้ปแบบกิจกรรม

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 3) ดา้นงบประมาณจาํนวน 6 แนวโน้ม ผูเ้ชียวชาญยืนยนัว่ามีความ

เป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุดและ มีความสอดคลอ้งสูง คือแนวโน้มเกียวกบัการส่งเสริมให้มีการ

จดัสรรงบประมาณแบบโรงเรียนนิติบุคคลอย่างแทจ้ริง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ

บริหารงบประมาณ การไดรั้บจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่า             

เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และการพฒันาผูจ้ดัทาํการเงินและบญัชีให้มี

ความเชียวชาญในการบริหารงบประมาณ 4) ดา้นการบริหารการจดัการศึกษาจานวน 10 แนวโน้ม 

ผูเ้ชียวชาญยืนยนัว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุดและ มีความสอดคลอ้งสูงคือแนวโน้ม

เกียวกบัผูบ้ริหารตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผูน้าํมีวิสยัทศัน์ มีแนวคิดใหม่ๆ เป็นนกัจดัการเรียนรู้

ให้กบัครูและชุมชน สร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานใกลเ้คียงกนั และการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล34 

จิตตานนัท ์ สุขสวสัดิ (2557) การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของ

บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 1. ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบุคลากร 

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า มี 8 ตวับ่งชี ประกอบดว้ย 1) การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน           

2) การเป็นสมาชิกทีดี 3) การกาํหนดเป้าหมายทีชดัเจน 4) การสือสารและการประสานงาน 5) การ

ใชอ้าํนาจอยา่งถกูตอ้ง 6) ความเชือมนัและไวว้างใจกนั 7) การสร้างชือเสียงที ดีและเป็นทีรู้จกั และ 

8) ระบบการทาํงานทีดี35 

กมลวรรณ  ตรีชัน (2558)ศึกษาการดําเนินชีวิตโดยใช้การพึงตนเองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชงัหวัมนั ตามพระราชดาํริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บา้นหนองคอไก่ 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร บา้นหนองคอไก่ มีการดาํเนินชีวิตโดยใช้

                                                             
34

 พายุพงศ์ พายุหะ, “อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570” 

(วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

2556), 208. 
35

 จิตตานันท์ สุขสวสัดิ,  “การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัควาภกัดีต่อองค์การของ

บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน” Veridian E-Journal, Silpakorn University 7, 2 (พฤษภาคม-

สิงหาคม 2557): 173. 
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หลกัการพึงตนเองตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตทีดี ไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น 

ไม่เป็นภาระของผูอื้น และมีการดาํเนิน ชีวิตอยา่งมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง36 

กญัวญัญ์  ธารีบุญ (2558)ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ         

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ โดยเรียงจากมากไปนอ้ยดงันีคือ ความ ผกูพนัต่อองค์การ การพฒันา

ทีมงาน การกระจายอาํนาจ ความไวว้างใจกนั การให้ขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ การตดัสินใจ

ร่วมกนั การร่วมกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ และ

เข้าใจ ธรรมชาติขององค์การ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 12 

องคป์ระกอบคือ ความชดัเจน ของวตัถุประสงค์บรรยากาศการทาํงานทีปราศจากพิธีรีตอง การมี

ส่วนร่วม การรับฟังซึงกนัและกัน ความไม่เห็น ดว้ยในทางบวก ความเห็นพอ้งกัน การสือสาร          

ทีเปิดเผย บทบาทและการมอบหมายงานทีชดัเจน ภาวะผูน้าํร่วม ความสมัพนัธก์บัภายนอก รูปแบบ

การทาํงานทีหลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง37 

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2558)การบริหารความเสียงในสถานศึกษาระดับการศึกษา           

ขนัพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขันพืนฐาน

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมนัใจทางการศึกษา 

ดา้นสิงแวดลอ้มและ ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั โดยปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา             

ในเมือง นอกเมืองและในแต่ละ ภูมิภาคมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 2) แนว

ทางการบริหารความเสียงในสถาน ศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า ปัจจยัความเสียงดา้น

การเรียนการสอนควรใชว้ิธีการบริหาร ความเสียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนั

ความเสียงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสียง ดา้นการเงิน ความเสียงทีเกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ                

ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณ ถกูตดังบประมาณทีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภารกิจ

ทีเปลียนแปลงไปทาํใหก้ารจดัสรร ไม่พอเพียง ความเสียงดา้นกฎระเบียบขอ้กาํหนด ประกอบดว้ย

                                                             

 
36

 กมลวรรณ ตรีชนั, “การดาํเนินชีวิตโดยใชก้ารพึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโครงการชั งหัวมนั ตามพระราชดาํริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บ้านหนองคอไก่ อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี” Veridian E-Journal, Slipakorn University  8, 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2558): 

1114. 

37 กญัวญัญ ์ธารีบุญ,  “การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

เป็นทีม ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั”  Veridian E-Journal, Silpakorn 

University 8, 1 (มกราคม – เมษายน  2558 ): 123. 
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ความเสียงทีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายทีเ กียวข้องได้                     

หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายทีมีอยูไ่ม่เหมาะสมหรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน ปัจจยัความ

เสียงดา้นการเงิน ควรใชว้ิธีการบริหารความเสียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนั

ความเสียง ปัจจยัความเสียงดา้นความมนัใจทางการศึกษาควรใชว้ิธีการควบคุมและหามาตรการ            

ในการ ป้องกนัความเสียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้กครองและผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัความเสียงดา้นสิงแวดลอ้มควรใชว้ิธีการบริหารความเสียงโดยการควบคุมและหามาตรการ 

ในการป้องกนัความเสียง รวมไปถึงถ่ายโอนความเสียง ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการความ

ปลอดภยัควรใชว้ิธีการควบคุม และหามาตรการในการป้องกนัความเสียงรวมไปถึงการมีส่วนร่วม

ของนักเรียน ผูป้กครอง บุคลากร ในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที้

เกียวขอ้ง38  

พระมหาญญัญคุ์ปต ์ เขตตสิ์ริวรกุล (2558) ศึกษาหลกัการบริหารทีปรากฏในมหานิบาต

ชาดกพบว่า 1. เนือหาของมหานิบาตชาดก นันมีประเด็นทีเกียวกับการบริหารอย่างน่าสนใจ         

ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีวางไว ้ใน 7 ขอบเขต ไดแ้ก่ 1.1 ดา้น การวางแผน ประกอบดว้ยการ

วางแผน สภาพแวดลอ้มองคก์าร และบรรยากาศองคก์าร 1.2 ดา้นการจดัองค์การ ประกอบดว้ยการ

จดัองค์การการเมือง อาํนาจ อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบ วฒันธรรมองค์การ จริยธรรม 

องคก์าร การเปลียนแปลงองค์การและการพฒันาองค์การ และนวตักรรมและเทคโนโลยี1.3 ดา้น

การจดัคนเขา้ทาํงาน ประกอบดว้ยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พฤติกรรมบุคคลในองค์การซึงแยก

ยอ่ยเป็น (1) ลกัษณะทาง ชีวภาพ (2) การรับรู้และการเรียนรู้ (3) ความสามารถ (4) ค่านิยมและเจต

คติและ (5) บุคลิกภาพ  พฤติกรรม กลุ่มในองค์การซึงแยกย่อยเป็น (1) การมีส่วนร่วมและ(2) การ

ทาํงานเป็นทีม ความเครียดและความทอ้แทใ้นการทาํงาน และความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง 1.4 

ดา้นการอาํนวยการ ประกอบดว้ยการตดัสินใจ การสงังาน การติดต่อสือสารและการประชาสมัพนัธ ์

การจูงใจ ภาวะผูน้าํ มนุษยส์มัพนัธ ์และการนิเทศ 1.5 ดา้นการ ประสานงาน 1.6 ดา้นการรายงานผล 

ประกอบดว้ยการรายงานผลและระบบสารสนเทศเพือการบริหาร และ 1.7 ดา้นการงบประมาณ 

ประกอบดว้ยการงบประมาณและการควบคุม39 

                                                             
38

 ดวงใจ ช่วยตระกลู, “การบริหารความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

Veridian E – Journal , Silpakorn University 2 , 1 (สิงหาคม 2552): 34. 
39 พระมหาญญัญคุ์ปต ์เขตตสิ์ริวรกุล, “หลกัการบริหารทีปรากฏในมหานิบาตชาดก” 

Veridian E-Journal, Silpakorn University  8, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558): 2729. 
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พงษศ์กัดิ  ดว้งทา (2558)ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 การวิจัยครังนี ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะวิชาชีพครู            

ของโรงเรียนเอกชนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1 สมรรถนะหลกัทงั 7 ดา้น 

ด้านทีมีสมรรถนะสูงทีสุด คือ สมรรถนะด้านการบริการทีดี  ลาํดับที 2 ด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ลาํดับที 3 การท างานเป็นทีม ลาํดบัที 4 จิตวิทยาสาํหรับครู

ลาํดบัที 5 ความเป็นครู ลาํดบัที 6 การมุ่งผลสัมฤทธิและลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการพฒันาตนเอง 

สมรรถนะประจาํสายงาน พบว่า สมรรถนะสูงทีสุด คือ สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ และ              

การบริหารจดัการชนัเรียน ลาํดบัที 2 ดา้นการพฒันาผูเ้รียนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ลาํดบัที 3 ดา้น

ความรู้ ในเนือหาวิชา ลาํดับที 4 ด้านภาษา เทคโนโลยีสาํหรับครู และ นวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ลาํดบัที 5 ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาลาํดบัที 6 ดา้นการสร้าง

ความร่วมมือกบัชุมชนลาํดบัที 7 ดา้นภาวะผูน้าํครูลาํดบัที 8 ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ

วิจยัทางการศึกษาเพือพฒันาผูเ้รียนและลาํดบั สุดทา้ย คือ สมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
40 

มาเรียม นิลพันธุ์ (2558) ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษา             

ขนัพืนฐานแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยใชพิ้พิธภณัฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน เพือส่งเสริม            

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ พบว่า นวตักรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถานศึกษาทีบูรณา

การพิพิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ ทอ้งถินกิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  คนในชุมชน

เกิดความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในการใชพิ้พิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถินให้มี ประโยชน์

อย่างสูงสุด เกิดความรักชืนชม หวงแหน และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอนัมีค่าของท้องถิน และ             

ของ ประเทศชาติ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนมีชิ นงาน ผลงาน            

ทีสะท้อนความคิด สร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจในชิ นงานของตนเอง มีความเข้าใจ              

ในกระบวนการเรียนรู้ทีเชือมโยงกบั พิพิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน41 

รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติสุขสบาย ศึกษา (2558) ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารทีส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน. 

                                                             
40พงษศ์กัดิ  ดว้งทา, “สมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสงักดัส านกังานเขตพืนที

การศึกษาพิษณุโลก เขต 1”  Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, 3  (กนัยายน – 

ธนัวาคม 2558): 905. 
41มาเรียม นิลพนัธุ,์ “การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานแบบมี

ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน เพือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค”์ Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, 1 (มกราคม – เมษายน 2558): 48. 
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ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย                                

7 องคป์ระกอบ คือ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจาํแนกประเภท การหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ ทกัษะการทาํนายหรือ           

การพยากรณ์และทกัษะการตงัสมมติฐาน 2) องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 

7 องค์ประกอบ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการสือสารภายในองค์กร                       

ด้านบรรยากาศภายในองค์กร ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน                    

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและดา้นการมีส่วนร่วมโดยการวิจยัและพฒันา 42 

งานวิจยัต่างประเทศ 

Pickle and Abrahamsom (1989) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบ

ความสาํเร็จ พบว่า มีคุณสมบติัสาํคญั 5 ประการ ดงันี 1) แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจในการทาํงาน

ประกอบดว้ย ความรับผดิชอบ ความคิดริเริม ความกระฉับกระเฉง ความเพียรพยายามอดทน และ

ความทะเยอทะยาน 2) ความสามารถทางดา้นสติปัญญา ประกอบด้วย ความสามรถในการคิด

สร้างสรรค ์ความฉลาดทางสติปัญญา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3)ความสามารถดา้น

มนุษยส์มัพนัธ ์ประกอบดว้ย ความสามารถในการเขา้สงัคม ความมนัคงทางอารมณ์ ความสัมพนัธ์

ส่วนตัว ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผูอื้น 4) ความสามารถในการติดต่อสือสาร 

ประกอบดว้ย ความสามารถในการติดต่อสือสารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และความสามารถในการ

ติดต่อสือสารดว้ยวาจา  5) ความสามารถดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 

ทีจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้พืนฐาน ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะอยา่ง ประสบการณ์

เพือใหก้ารดาํเนินงานง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบติังาน43 

Edward (2000)ไดน้าํเสนอแนวทางในการป้องกนัปัญหาเกียวกบัวินัยโรงเรียน ไดแ้ก่ 

การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงคุณธรรม จริยธรรม ทีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง

ดว้ยตนอง การนาํความตอ้งการและความปรารถนาของนกัเรียนเป็นพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร

และการประเมินผล การกาํหนดกฎระเบียบทีนักเรียนยอมรับเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั และส่งเสริม

                                                             
42

 รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติสุขสบาย, “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน”  Veridian 

E-Journal, Silpakorn University 8, 1 (มกราคม-เมษายน  2558): 483. 
43Hal B. Pickle, and Royce L. Abrahamson, Small Business Management, 4th ed. 

(Singapore: John Wiley, 1989), 48. 
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ความสามารถในการปรับตวัและการตระหนกัในตนเอง และการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง

หลกัสูตรทางดา้นวินยั44 

Lewis (2001)ได้ศึกษาเกียวกับวินัยในชันเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียน           

โดยศึกษาบทบาทของวินยัในชนัเรียนทีส่งเสริมความรับผดิชอบของนกัเรียนเพือส่งเสริมสนบัสนุน

การเรียนรู้และความเรียบร้อยในชันเรียน ผลการศึกษาบ่งชีว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูมี

ปฏิกิริยาโตต้อบต่อพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคใ์นชนัเรียนโดยใชว้ินยัในการลงโทษเพิมขึน ซึงเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาความรับผิดชอบและการส่งผลรบกวนการทาํกิจกรรมของนักเรียน ดงันัน             

ครูควรใช้เทคนิคเกียวกบัการส่งเสริมสนับสนุน การเสริมแรงเพิมขึน เช่น การให้นักเรียนได้มี

โอกาสอภิปรายการให้รางวลัสําหรับนักเรียนทีมีพฤติกรรมทีดี และการให้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ45 

Durden (2002)ไดศึ้กษาการประยุกต์เทคนิคเดลฟายของการทาํนายอนาคตการศึกษา           

ในเวอร์จิเนียตะวนัตก กลุ่มผูเ้ชียวชาญเป็นผูน้าํทางการศึกษาจากองค์กรทางการศึกษาในภาค

ตะวนัตกของเวอร์จิเนีย จาํนวน 47 คน เทคนิคเดลฟายรอบแรก กลุ่มผูเ้ชียวชาญให้ความคิดเห็นต่อ

เหตุการณ์จาํนวน134 เหตุการณ์ ซึงมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ทีจะเกิดเหตุการณ์ในปี 

2020 ในรอบที 2 ผูเ้ชียวชาญจะถูกถามเพือทาํนายในกรอบของเวลาของการเกิดเหตุการณ์ และ

ระดบัผลกระทบและสิงทีพึงปรารถนาสาํหรับแต่ละเหตุการณ์ในรอบแรก ในรอบที 3 ผลของการ

ทาํนายเหตุการณ์ทงัหมดจาํนวน 47 เหตุการณ์ซึงร้อยละ 80 ของจาํนวนผูเ้ชียวชาญบ่งชีว่าจะเกิดขึน 

อนาคตภาพถูกสร้างขึนบนพืนฐานของกรอบเวลาของเหตุการณ์ กรอบเวลาจะถูกจัดการตาม

ขอบเขตของหวัขอ้ รวมถึงนักเรียนและบุคลากร หลกัสูตรการปกครอง การเงิน การอาํนวยความ

สะดวก ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เทคโนโลยี และเบ็ดเตล็ด ระดบัของผลกระทบ

และสิงทีพึงปรารถนาสาํหรับแต่ละเหตุการณ์จะถูกตรวจสอบ ภายในแต่ละขอบเขตของหัวข้อ 

แนวโน้มในระยะยาวถูกพิสูจน์ ซึงมีความสาํคัญต่อนักการศึกษาและนักวางแผนทางการศึกษา 

ท่ามกลางแนวโนม้เหล่านี คือ ความสามารถในการตรวจสอบและความคาดหวงัการบรรลุผลสาํเร็จ

ของนกัเรียนและพฤติกรรมทีเพิมขึนโรงเรียนจะมีบทบาทเพิมมากขึนในการแกปั้ญหาของสังคม

อนาคตภาพของครูในระยะสนัมีผลต่อการเปลียนแปลงในกองทุนการเงินและรูปแบบคณะทางาน

                                                             
44Edwards, Clifford H. “The Moral Dimensions of Teaching : And Classroom 

Discipline” American Secondary Education 28, 3 (2000): 20.  
45 Lewis,Ramon. “Classroom discipline and student responsibility :the students’view” 

Teaching and Teacher Education 17, 3 (2001): 89. 
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การศึกษาจะมีการแข่งขนัเพิมขึนในภาคเอกชน เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิมขึนในกระบวนการ         

ทางการศึกษา ระบบใหม่ของการเงินทางการศึกษาจะถูกพฒันาขึน และจะมีการเน้นยาํถึงการ

ปรับปรุงการอาํนวยความสะดวกของโรงเรียน ตลอดเวอร์จิเนียตะวนัตก46 

Keller (2002) ไดศึ้กษาภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง การวิจยันี

เป็นการศึกษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา แบบ EFR กลุ่มตวัอย่างเป็นครูของโรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนชานเมืองของมินนิโซตา จาํนวน 35 คน ใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้างครูผูส้อน            

ให้ความคิดเห็นในสิงทีพึงปรารถนา ความเป็นจริงของโรงเรียนขนาดกลางถูกแยกออกเป็นภาพ

อนาคตในทางทีดี และอนาคตภาพในทางทีไม่ดี การวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาถูกใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเพือตดัสินใจ เปรียบเทียบและรูปแบบตรงกนัขา้มทีเกิดขึนการวิเคราะห์หัวขอ้หลกั

เพือบรรยายถึงอนาคตภาพในทางทีดี ของโรงเรียนขนาดกลางและขอ้แนะนาํทีจะนาํไปสู่ความจริง

หัวขอ้เหล่านีและขอ้แนะนาํจะรวมถึงการลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียน การบาํรุง รักษา

และการปรับปรุงทีมครูผูส้อนเพือสร้างชุมชน ผูเ้รียนขนาดเล็ก หลกัสูตรซึงรวมถึงหลกัสูตรใน

โรงเรียนและหลกัสูตรทีไดส้าํรวจ ซึงตอบสนองต่อความตอ้งการของวยัรุ่น การแสดงถึงความไม่

เพียงพอดา้นการเงินของการศึกษา การเพิมขึนของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว การพบ

กบัความตอ้งการทีหลากหลายของผูเ้รียนท่ามกลางผูเ้รียนทงัหมด ความจาํเป็นในการเตรียมความ

พร้อมของครูในโรงเรียนขนาดกลาง การปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานของคณะทาํงาน ขอ้แนะนาํ

ในการเปลียนแปลงอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน ครูผูส้อน ในการศึกษานีให้อนาคตภาพและ

ขอ้แนะนําการดาํเนินงาน การสนับสนุนของคณะทาํงานของโรงเรียนขนาดกลาง ผูป้กครอง                     

ผูก้าํหนดนโยบาย สือ และรัฐบาล เพือใหผู้เ้รียนในโรงเรียนขนาดกลางประสบผลสาํเร็จ47 

Francois (2009) ไดท้าํการวิจยัเรือง นโยบายให้ศีลธรรมและศาสนาหวนกลบัคืนมา             

มีบทบาทในโรงเรียน ซึงพบว่า นโยบายทีตระหนักถึงศีลธรรม และศาสนาในการหวนกลบัมา          

มีบทบาทอีกครังในระบบโรงเรียนโดยมีองค์ความรู้เกียวกบัแนวทางประสานจดัทาํนโยบายดา้น

ศีลธรรมและศาสนา ไดแ้ก่ แนวทางดา้นสังคม วฒันธรรม กฎหมาย และแนวทางการอบรมศึกษา  

ทีมีความสาํคญัต่อการปรับปรุงด้านศีลธรรมละศาสนาของโรงเรียน หลกัสูตรการสอนศีลธรรม

                                                             
46William Durden, “Making the Case for Liberal Education: The Liberal Arts as a 

Bulwark of Business Education, Chronicle of Higher Education” (July 18, 2003), 45. 
47Kevin Lane Keller, Brands And Branding: Research Findings And Future 

Priorities, accessed October 15, 2015, available from http://bear.warrington.ufl.edu /CENTERS 

/MKS/ invited/BRANDS%20AND%20BRANDING 
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ศาสนา การเอาใจใส่ดูแลและปลกูจิตสาํนึกทางศาสนา และการจดัโครงสร้างงานบริหาร มีมาตรการ

ใหม่ๆ ทีใชพ้ฒันาโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัต่างๆ เกียวกบัศีลธรรมและศาสนาสาํหรับ

สหัสวรรษใหม่ มาตรการดังกล่าวส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นในสังคม ซึงมีความสอดคลอ้งกับ

ภาระหน้าทีอบรมศึกษาของโรงเรียน และสะท้อนให้เห็นท่าทีทีกาํลงัเปลียนแปลงไปโดยทุกคน              

ทีเกียวข้องกับโรงเรียนจะต้องสนใจอย่างทั วหน้า ในการขยายความคิดออกไป นํามาตรการ             

ไปปฏิบติัตามขนัตอน และทาํสืบต่อกนัไป48 

  สรุป 

จากแนวคิดการมธัยมศึกษาในประเทศไทย  การมธัยมศึกษาของต่างประเทศ  ขอ้มูล

ความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. และงานวิจัยทีเกียวข้องกับการมัธยมศึกษา สามารถสรุปได้ว่า             

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชน เป็นการศึกษาสาํหรับเยาวชนทีมีอายรุะหว่าง12-18 ปี  

เป็นการศึกษาทีช่วยใหบุ้คคล คน้พบวิธีการดาํเนินชีวิต อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมนาํไปสู่ความเจริญ

และความสุขตามศกัยภาพ  การมธัยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพือปวงชน หลกัสําคัญของ       

การมธัยมศึกษา คือพฒันาผูเ้รียนให้ครบถว้นสมบูรณ์ เกียวกับสังคม ร่างกาย และสติปัญญา 

ส่งเสริมความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติ เพือให้ไดมี้ความรู้ และทกัษะอนัเพียงพอแก่            

การประกอบอาชีพ หรือใหมี้ความรู้พืนฐานอนัจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิต หรือเพือการศึกษาทีสูงขึน 

โดยมีทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ดา้นระบบการเรียนรู้  ดา้นระบบการบริหารจดัการ ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เน้นทกัษะแห่งศตวรรษ           

ที 21 (21stCentury Skills) ทีประกอบดว้ย ความรู้พืนฐานทางการเงิน เศรษฐกิจ สุขภาพ และ

สิงแวดลอ้ม ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ และเทคโนโลยี  ทกัษะชีวิตและ

การทาํงาน ทกัษะใหม่ๆ ทีแตกต่างจากกรอบ แนวคิดทีมีอยูเ่ดิม ทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม  

                                                             
48Francois Legault, Responding to the Diversity of Moral and Religions Expectations, 

accessed January 31, 2558, availablefrom http://www.mels.gouv.qc.ca /REFORME/place_ 

rel/religion_a.pdf. 
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บทที 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

การวิจยั เรือง การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน         

บางสะพานน้อยวิทยาคม มีวตัถุประสงค์ 1) เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด           

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  2) เพือ

นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยใชเ้ทคนิคการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research) ประกอบดว้ยขนัตอน การดาํเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั มีรายละเอียดดงันี    

 

ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

เพือให้การวิจัยดาํเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัย             

ทีตงัไว ้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินงานวิจยั ออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี   

 ขันตอนที 1 การเตรียมโครงการวจิยั  

เป็นขนัตอนการจดัเตรียมโครงการวิจยัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั

โดยการศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสารวิชาการ ตาํรา ขอ้มูล

สารสนเทศต่างๆ สถิติ ผลงานวิจยัทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ทีเกียวขอ้งกบัการมธัยมศึกษา

ตามความตอ้งการของประชาชน (documentary analysis) เพือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั จดัทาํ

โครงร่างการวิจยั  นาํเสนออาจารยที์ปรึกษา และสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั  ปรับแกไ้ขโครงร่าง

การวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั เสนอบณัฑิตวิทยาลยั  

ขออนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธเ์พือดาํเนินการวิจยั   

 ขันตอนที 2 การดําเนินการวจิยั  

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนของการดาํเนินการวิจยั เป็น 2 ขนั 1. วิเคราะห์การมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน   

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม  2.นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตาม

ความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดงันี 
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ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีดาํเนินงานวิจยั โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research)  ดงันี    

ขนัที 1 วิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดาํเนินการดงันี   

EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารสัมภาษณ์ (Interview) ในการสัมภาษณ์

ครังนีมีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบกึงโครงสร้าง(semi-structure Interview) ตามคาํแนะนาํของ

อาจารย์ทีปรึกษา แลว้นําแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์เพือรวบรวมข้อมูล จาก

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 19  ท่าน พิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ ซึงประกอบดว้ย ผูป้ระกอบ

อาชีพอุตสาหกรรม  ผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร  ผูป้ระกอบอาชีพการบริการ และผูป้ระกอบอาชีพ

ขา้ราชการ1  ใชเ้ทคนิคการคดัเลือกผูเ้ชียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก

ตวัแทนดงักล่าวขา้งตน้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา ใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบไม่จาํกดัคาํตอบ 

(non directive interview) ดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive interview) นํา

ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์มาวิ เคราะห์และสังเคราะห์ (content analysis)  เพือให้ทราบ                

การมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม และพฒันาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 

(ratting scale) เพือเก็บขอ้มลู  EDFR  รอบที 2   

EDFR รอบที 2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire) 

เกียวกับการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบตัิเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม   ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนโดยนาํขอ้มลูทีวิเคราะห์

ได ้จากรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) ไปเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากผูเ้ชียวชาญจาํนวน 19 ท่าน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบทีหนึงไดพิ้จารณา และ

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบ

ทีสอง มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(Interquartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถาม จากนนันาํขอ้มลูทีไดม้าสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

(opinionnaire)  เพือเก็บขอ้มลู  EDFR รอบที 3    

EDFR รอบที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 

(opinionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

                                                             
1ดาํรง ฐานดี, มานุษยวทิยาเบืองต้น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2536),  2. 
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(opinionnaire)  เกียวกับการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบตัิเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยใชแ้บบสอบถามความ

คิดเห็น (opinionnaire)  ฉบับเดียวกันกับแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการเพิมค่ามัธยฐาน 

(Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละ          

ขอ้คาํถามทีวิเคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง พร้อมแสดงเครืองหมายคาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 19 ท่าน  

ทีตอบรอบทีสอง ลงในแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) รอบทีสาม เพือให้ผูเ้ชียวชาญ          

แต่ละท่านได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

(opinionnaire)  ในรอบทีสองไว ้ จากนันนําไปให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 19 ท่าน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญ

กลุ่มเดียวกบัรอบทีสอง พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพือยืนยนั

คาํตอบเดิม หรืออาจจะเปลียน ความคิดเห็นใหม่ ถา้ผูเ้ชียวชาญตอ้งการยืนยนัคาํตอบเดิมแต่เป็น

คาํตอบทีไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ตอ้งให้เหตุผลประกอบ

คาํตอบเดิม จากนนันาํขอ้มลูทีได ้ในรอบทีสาม มาวิเคราะห์ หาค่าค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม

(Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ เพือวิเคราะห์ 

และแปลผลการวิจยั เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน บางสะพานนอ้ยวิทยาคม    

ขนัที 2 นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 ผูว้ิจ ัยนําเสนอการมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา            

ตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม โดยผูว้ิจยัจดัประชุม

ประชาชนในอาํเภอบางสะพานน้อย เพือนําเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิด            

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 ขันตอนที 3 การรายงานผลการวจิยั  

ผู้วิ จัยนํา ผลการ วิจัย  ข้อค้นพบ  ม า จัด ทํา ร่ าง ราย งา นผลกา รวิจัย  นํา เ สน อ                                     

ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง                        

ตามทีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเ์สนอแนะ จดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือขออนุมติัเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อไป 
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ภาพที  2 แสดงขนัตอนการวิจยั 

ขันตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลทีได้ 

2. .นําเสนอ 

การมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติ

เพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา 

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

การมัธยมศึกษาตามความต้องการ 

ของประชาชน:กรณีศึกษา 

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

 

1.  วิเคราะห์ 

การมัธยมศึกษา 

และแนวปฏิบัติเพือให้เกิด

การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการ 

ของประชาชน 

 : กรณีศึกษา 

 โรงเรียนบางสะพานน้อย

วิทยาคม 

 

เทคนิควิจัยแบบ EDFR 

สร้างแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง 

(semi-structure Interview) 

รอบที 1  สัมภาษณ์ ผู้เชียวชาญ 

EDFR รอบที1 = 19 ท่าน 

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 

(content analysis) 

การมัธยมศึกษา 

และแนวปฏิบัติเพือให้เกิด

การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการ 

ของประชาชน  

: กรณีศึกษา โรงเรียน 

บางสะพานน้อยวิทยาคม 

สร้างแบบสอบถาม 

รอบที 2 แบบสอบถาม ผู้เชียวชาญ 

EDFR รอบที 2 = 19 ท่าน 

สร้างแบบสอบถาม 

รอบที 3 แบบสอบถาม ผู้เชียวชาญ 

EDFR รอบที 3 = 19 ท่าน 

จัดประชุม 

ประชาชน 

อําเภอบางสะพานน้อย  
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ระเบียบวธิีวจิยั 

เพือใหก้ารวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยักาํหนดรายละเอียด 

เกียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากร ตวัแปรทีศึกษา การสร้าง

เครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มลูและสถิติทีใชใ้นการวิจยั ดงันี 

 

แผนแบบของการวจิยั 

 การวิจยัเรือง การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน         

บางสะพานน้อยวิทยาคม ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เพือการบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ ผูว้ิจยัเขียนแสดงเป็นแผนผงัได ้(Diagram) ดงันี  

 

                                                                                          

                               O 

 

 

        R                        X 

      

 

  

เมือ     R   หมายถึง     กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)         

           X    หมายถึง    ตวัแปรทีศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ  

                                   ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

           O    หมายถึง    ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาผูเ้ชียวชาญ 

 

ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยั โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research)  คือ กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ไดแ้ก่  

ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรม  ผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร  ผูป้ระกอบอาชีพการบริการ ผูป้ระกอบ

อาชีพขา้ราชการ จาํนวนทงัสิน 19  ท่าน  ผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติัก่อนการเสนอชือ ดงันี 

 1. ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรม คือ ผูที้มีชือเสียงและความสามารถเป็นทียอมรับและ

ประสพความสาํเร็จในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
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 2. ผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร คือ ผูที้มีชือเสียงและความสามารถเป็นทียอมรับและ

ประสพความสาํเร็จในภาคธุรกิจการเกษตร ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 3. ผูป้ระกอบอาชีพการบริการ คือ ผูที้มีชือเสียงและความสามารถเป็นทียอมรับและ

ประสพความสาํเร็จในภาคธุรกิจการบริการ ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 4. ผูป้ระกอบอาชีพขา้ราชการ คือ ผูที้มีชือเสียงและความสามารถเป็นทียอมรับและ

ประสบความสาํเร็จในอาชีพขา้ราชการ ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

 ผูเ้ชียวชาญได้มาจากการใช้เทคนิคการคัดเลือกผูเ้ชียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากตวัแทนดงักล่าวขา้งตน้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาไดผู้เ้ชียวชาญ

กระจายไปทุกกลุ่ม  จาํนวน 19 ท่าน 

 

ตวัแปรทีศึกษา 

ตวัแปรทีศึกษาวิจยัครังนี  

ตวัแปรทีศึกษา คือ การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตาม

ความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ไดจ้ากผลการวิเคราะห์

ขอ้มลู (content analysis) จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ และผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็น (opinionnaire) โดยผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกนั  

 

เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR  (Ethnographic Delphi 

Futures Research) ดงันี 

ขนัที 1 การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติั เพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

ผูว้ิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง(semi-structure Interview) เพือสัมภาษณ์

ผูเ้ชียวชาญ19 ท่าน เกียวกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติั เพือให้เกิดตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม  

ผูว้ิจยันาํผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  EDFR รอบที 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็น(opinionnaire) เพือสอบถามความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ19 ท่าน เกียวกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อย

วิทยาคมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (ratting  scale)   EDFR รอบที 2 และ EDFR รอบที 3   
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ขนัที 2 นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม  

ผูว้ิจยัจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานนอ้ย เพือนาํเสนอการมธัยมศึกษาและ

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน             

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

 

การสร้างและพฒันาเครืองมอื 

การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR ดงันี 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research) เพือวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน บางสะพานน้อยวิทยาคม ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึง

โครงสร้าง(semi-structure Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structure Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์             

ทีใชค้าํถามปลายเปิดโดยคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาเพือใชส้มัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 19 ท่าน   

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยนาํขอ้มลูทีไดจ้ากการสัมภาษณ์

ผูเ้ชียวชาญ รอบที 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท 

(Likert’s Five Rating Scale)2 เพือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูกบัผูเ้ชียวชาญในรอบที 2 โดยกาํหนดระดบั

ค่าคะแนนของช่วงนาํหนกัมีความหมายความดงันี  

ระดบัที 5 หมายถึง ผูเ้ชียวชาญเห็นดว้ยกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีค่า

นาํหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบัที 4 หมายถึง ผูเ้ชียวชาญเห็นดว้ยกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีค่า

นาํหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

                                                             
2 Rensis Likensis,อา้งถึงใน พรพรรณ อินทรประเสริฐ ,“องค์ประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 174. 



124 

ระดบัที 3 หมายถึง ผูเ้ชียวชาญเห็นดว้ยกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีค่า

นาํหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบัที 2 หมายถึง ผูเ้ชียวชาญเห็นดว้ยกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีค่า

นาํหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบัที 1 หมายถึง ผูเ้ชียวชาญเห็นดว้ยกบัการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีค่า

นาํหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  รอบที  3 โดยนําค ําตอบ                           

จากแบบสอบถามความคิดเห็น ในรอบที 2 แต่ละข้อ มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median), ค่า           

ฐานนิยม (Mode)  และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquatile Range) แลว้นาํมาสร้างแบบสอบถาม 

ความคิดเห็น โดยเพิมตาํแหน่งค่ามธัยฐาน (Median) , ค่าฐานนิยม (Mode)  และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล ์(Interquatile Range) และตาํแหน่งคาํตอบของผูเ้ชียวชาญท่านนันๆ พร้อมทงัระบุเหตุผล

ส่วนทา้ยของแต่ละขอ้ความ 

 

การตรวจคุณภาพเครืองมอื 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีเป็นแบบสมัภาษณ์ทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

รอบทีหนึงนนั ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยนาํ แบบสมัภาษณ์ทีสร้างขึนตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้รวจสอบความตรงตามเนือหา(content validity)

และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์(index of item objective congruence)และให้ขอ้เสนอแนะ

เพิมเติมเพือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม แล้วจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับ            

กลุ่มผูเ้ชียวชาญ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึงใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลรอบทีสองและรอบทีสามนัน ผูว้ิจ ัยดาํเนินการโดยนําแบบสอบถามทีสร้างขึน            

จากขอ้มลูการสมัภาษณ์รอบทีหนึงและตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้รวจสอบความตรงตามเนือหา(content validity)และความสอดคลอ้ง              

กบัวตัถุประสงค์(index of item objective congruence) และให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเพือปรับปรุง

แก้ไขให้มีความเหมาะสม แลว้จึงนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญ  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูครังนี ไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูโดย 

1. การสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดว้ยตนเอง 

2. การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญดว้ยตนเอง 

  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใช้ในการวจิยั 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) ดงันี 

ขนัที 1 วิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลการ

สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญจากแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง(semi-structure Interview)   EDFR รอบที 1 

ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (content  analysis) ซึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุ               

เป็นผล อาศยัการตีความ (interpretation) จากเนือหาข้อมูลในการสัมภาษณ์เพือนํามาสรุปเป็น

ประเด็นการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม และใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม  EDFR 

ในรอบทีสอง และ EDFR รอบทีสามต่อไป  

EDFR รอบที 2 และ EDFR รอบที 3  วิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้

เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                

ไดจ้ากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใชส้ถิติในการวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (center 

tendency)ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) , ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(Interquartile Range) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง 

(Mid Point) ดงันี 

  2.1  ค่ามธัยฐาน (Median: Mdn) คือค่าของขอ้มูลทีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทงัหมด              

ทีไดน้าํมาเรียงลาํดบัไวด้งันี  

 ค่ามธัยฐาน 4.50-5.00  หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นด้วยกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม มากทีสุด  

 ค่ามธัยฐาน 3.50-4.49  หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นด้วยกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม มาก    
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 ค่ามธัยฐาน 2.50-3.49  หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นด้วยกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ปานกลาง     

 ค่ามธัยฐาน 1.50-2.49  หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นด้วยกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม นอ้ย      

 ค่ามธัยฐานตาํกว่า 1.50  หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นด้วยกบัการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม นอ้ยทีสุด    

โดยมีเกณฑก์าํหนดว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติันันตอ้งมีค่ามธัยฐาน(median) 

ตงัแต่ 3.50 ขึนไปจึงจะเป็นขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นการมธัยมศึกษาและ          

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน           

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม  

  2.2 ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) คือการคาํนวณหาค่าความถีของระดบัคะแนนจาก             

1 ถึง 5 สาํหรับแต่ละขอ้ ระดบัคะแนนใดทีมีความถีมากทีสุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของขอ้นนั ในกรณี

ทีขอ้ใดมีความถีสูงสุดของระดบัคะแนนเท่ากนัและระดบัคะแนนนันอยู่ติดกนัจะถือเอาค่ากลาง

ระหว่างคะแนนทงัสองนันเป็นฐานนิยมของข้อนัน ส่วนกรณีทีข้อใดมีความถีสูงสุดของระดับ

คะแนนเท่ากันและระดบัคะแนนไม่ไดอ้ยู่ติดกันจะถือว่าระดบัคะแนนทังสองนันเป็นฐานนิยม           

ของข้อนัน แล้วจึงนําค่าฐานนิยมทีคํานวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐาน                 

กบั ฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตังแต่ 0.00 – 1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ                 

ทีมีต่อขอ้นนัสอดคลอ้งกนั 

โดยมีเกณฑก์าํหนดว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติันนัตอ้งมีค่าสมับูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม (Median-Mode) โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00 จึงถือว่า

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษา           

ตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคมขอ้นนัสอดคลอ้งกนั   

 2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range: IR) คือค่าของขอ้มูลจาํนวน 

50% ทีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทงัหมด โดยการคาํนวณจากค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลที์ 3  

กบั ควอไทลที์ 1 ค่าพิสยัระหว่างควอไทลที์ไดจ้ากคาํตอบของผูเ้ชียวชาญเป็นรายขอ้ แสดงให้เห็น

ถึงความสอดคลอ้งกนัของคาํตอบ โดยมีเกณฑพิ์จารณา ดงันี 
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 ถา้ค่าพิสยัระหว่างควอไทลที์คาํนวณไดมี้ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 แสดงว่า 

ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั หรือไดรั้บฉนัทามติ (Consensus)   

 ถา้ค่าพิสัยระหว่างควอไทลที์คาํนวณได้ในแต่ละข้อความมีค่ามากกว่า 1.50 

แสดงว่า ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญไม่มีความสอดคลอ้งกนั หรือไม่ไดรั้บฉนัทามติ (Consensus)  

การวิเคราะห์ขอ้มลู EDFR รอบที 1   

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 19 

ท่าน วิเคราะห์ เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยใชก้ารวิเคราะห์เนือหา 

(content analysis) ซึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล อาศยัการตีความ

(interpretation) จากเนือหาขอ้มลูในการสัมภาษณ์เพือนาํมาสรุปเป็นประเด็น การมธัยมศึกษาและ

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน             

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม   

การวิเคราะห์ขอ้มลู EDFR รอบที 2  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามความคิด เห็น(opinionnaire) จากผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 19 ท่าน ในรอบที 2 โดยใชส้ถิติในการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (center tendency)ไดแ้ก่ 

ค่ามธัยฐาน (Median)  ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range)  

การวิเคราะห์ขอ้มลู EDFR รอบที 3  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) จากผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 19 ท่าน ในรอบที 3 โดยนาํคาํตอบในรอบที 3 ของการวิจยัจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีความ

คิดเห็นในระดบัมากทีสุด และมาก (ค่ามธัยฐาน 3.50 ขึนไป) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัย

ฐานกบัฐานนิยม โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00 และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทลน์้อยกว่า

หรือเท่ากบั 1.50  มาสรุปเป็นผลการวิจยั และนาํเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจยัในรูปตารางประกอบ

คาํบรรยาย   

ขันที 2 การนําเสนอ การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษา              

ตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ผูว้ิจัยมีแนว

ดาํเนินการโดยการจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานน้อย  เพือนาํเสนอ การมธัยมศึกษาและ

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียน           

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม   
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 สถิติทีใชใ้นการวิจยั 

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)ใชส้ถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(Interquartile Range)   
การอภิปรายผล 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ความทีจะมาเป็นกรอบความคิดใน

การอภิปรายผลโดยคัดเลือกข้อความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าเป็นการมธัยมศึกษาและ        

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน :กรณีศึกษาโรงเรียน          

บางสะพานนอ้ยวิทยาคมในระดบัมาก ถึง มากทีสุด และเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญเห็นสอดคลอ้ง

กนัเท่านนั คือกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาว่า ขอ้ความนันตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) ตงัแต่ 3.50 

ขึนไป ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00  

และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 เท่านัน ส่วนขอ้ความ

ทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าเป็นการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษา          

ตามความตอ้งการของประชาชน :กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมในระดบัทีตาํกว่า

ระดบัมากหรือเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัจะถูกตดัทิง การมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน :กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ทีผา่นเกณฑถื์อว่าผูเ้ชียวชาญทงั 19 ท่าน  มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า

เป็นการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน 

:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็น

ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ ดงันี 

1. ในกรณีทีข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) รอบทีสามของ

ผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐาน ตังแต่ 3.50-4.49 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัยฐานกับฐานนิยม               

โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลมี์ค่าตาํกว่าหรือเท่ากบั 1.50  

แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัว่า ขอ้ความนันเป็นการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือ ให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน :กรณีศึกษาโรงเรียน

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ในระดบัมาก  

2. ในกรณีทีข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) รอบทีสามของ

ผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐาน ตงัแต่ 4.50-5.00 ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม โดย

ค่าผลต่างต้องมีค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลมี์ค่าตาํกว่าหรือเท่ากบั 1.50   

แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัว่า ขอ้ความนันเป็นการมธัยมศึกษา
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และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ในระดบัมากทีสุด 

 สรุป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 2) เพือ

นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยใช้เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research) การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น  2 ขนั คือ ขนัที 1 วิเคราะห์การมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน 

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ขนัที 2 นาํเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษา

ตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research) โดย EDFR รอบที 1 เป็นการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติั

เพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อย

วิทยาคม จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ EDFR รอบที 2 และ EDFR รอบที 3 

เป็นการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จากแบบสอบถามความคิดเห็น

(opinionnaire) ของผูเ้ชียวชาญ การสร้างและพฒันาเครืองมือ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบ

สมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structure Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 

ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 19 ท่าน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน 

(Median), ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range)  ขนัที 2 นาํเสนอการ

มธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษา

โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม โดยจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานน้อย เพือนาํเสนอ

การมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม นําผลการวิจยัมาเขียนรายงานผลการวิจยั และ

นาํเสนอรายงานผลการวิจยัต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูตอ้งปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่อง ตามทีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์และส่งรายงาน

ผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรเพือขอจบการศึกษาต่อไป 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครังนี มีวตัถุประสงค์ เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิด               

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม             

เพือนําเสนอการมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความต้องการ                     

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู เป็นดงันี 

การวิเคราะห์ขอ้มลูการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจ ัย                

ใชเ้ทคนิค การวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  EDFR รอบที 1  ดว้ยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) การ

มธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชน: กรณีศึกษา

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  แลว้จึงนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้ไปสร้างแบบสอบถาม

ความคิดเห็น EDFR รอบที 2 แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) 

และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  EDFR 

รอบที 3 โดยนาํค่ามธัยฐาน (Median) ทีมีค่า  3.50 ขึนไป  ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัยฐาน

กบัฐานนิยม มีค่าค่าตงัแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquatile Range) น้อยกว่า

หรือเท่ากบั 1.50 มาสรุปเป็นผลการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม โดยดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา  ตามความต้องการ

ของประชาชน: กรณศึีกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวทิยาคม  

       EDR รอบที 1  

  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 19 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-

structure Interview)  เพือตอบคาํถามวตัถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนว

ปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพาน

นอ้ยวิทยาคม ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ สามารถวิเคราะห์ ไดด้งันี 
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ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่าการมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาทีสร้างทกัษะการดาํรงชีวิต

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเยาวชนให้รักทอ้งถิน และความเป็นไทย มีคุณภาพ 

รองรับ เด็กเก่ง เด็กทีมีความสามารถในชุมชนและทอ้งถิน  พฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุข

ทางจิตใจ  ส่งเสริมความเขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว  สร้างความอยู่เยน็เป็นสุขให้กบั 

ทุกคนในครอบครัว สงัคม ประเทศชาติ สรุปประเด็นนีว่าเป็น ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา 

ผู ้เ ชี ยวช าญ มีคว ามคิ ด เ ห็นว่ า  นัก เ รียน มัธยมศึ กษา มีค วาม รักช าติ  ศา สน า 

พระมหากษตัริย ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต มีวินัย ซือสัตย ์ 

สุจริต เชือใจ ไวใ้จได ้ เชือถือได ้มีความสามคัคี มีนาํใจ ใฝ่สันติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี  มี

สัมมาคารวะ  มีมารยาท  อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี รู้จักการให้ การ

เสียสละ รักผูอื้นมีความเมตตา ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน มีความขยนั หมนัเพียร   

ประหยดั อดออม มุ่งมนั อดทน ต่อสู้  มีความกตญั ู มีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตังมนัแน่วแน่ มนัคง 

สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาด้านดี เป็นสมาชิกทีดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 

สงัคมไทย และสงัคมโลก นกัเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น มีทกัษะการ

สือสารภาษาองักฤษ  มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์  

คิดเชือมโยง และสังเคราะห์ข้อมูล  มีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรองใช้เหตุผลในการพิจารณา

แกปั้ญหา มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง  และสามารถพึงพาตนเอง ไม่งมงายเชือสิงที

สัมผสัไดด้ว้ย ตา หูจมูก ลิน และสิงทีมองไม่เห็น  รู้ศกัยภาพตนเอง /รู้ตนเอง /พบความสามารถ

ความเป็นเลิศของตนเอง  สามารถรักษาทรัพยากรทีมีในท้องถิน สามารถใชป้ระโยชน์ในการ

ดาํรงชีวิต สามารถสืบต่อวิถีชีวิต  วิถีชุมชน ทอ้งถิน  วฒันธรรม  ประเพณี ความเป็นอยู ่ของบรรพ

บุรุษ  มีทกัษะการเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเองและพฒันาทอ้งถินตนเอง มีทกัษะ

ประชาธิปไตย รู้สิทธิ หนา้ทีเคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั มีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

ผูผ้ลิต  มีสุขนิสยัทีดี  มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี รัก ศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถวางแผน

ทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต  มีทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารใหพ่้อ

แม่รับประทาน  นกัเรียนมีทกัษะการทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น มีทกัษะชีวิต ไม่ยุ่ง

เกียวกบัยาเสพติด อบายมุข ทุกชนิด  สรุปประเด็นนีว่าเป็น ดา้นคุณภาพนกัเรียน 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา

และนําเสนอความรู้อย่างเหมาะสม ทาํงานร่วมกัน ร่วมมือกนั เรียนรู้ร่วมกนั นักเรียนเก่งช่วย

นกัเรียนชา้ นกัเรียนดีดูแลเพือน นักเรียนเลือกเรียนวิชาตามความชอบ / ความถนัด /ความสนใจ /

ความตอ้งการ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการและการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ  มีความ

ยดืหยุน่ ตอบสนองความแตกต่าง เน้นการฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ  เน้นการฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ 
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พร้อมเรียนรู้  ส่งเสริมการแสวงหา /คน้ควา้ และนาํเสนอความรู้  กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันา

นกัเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิ หน้าที ตนเอง กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา  พฒันาสติ /อารมณ์ /

การแกปั้ญหาและภูมิคุม้กนัยาเสพติด กิจกรรมการเรียนรู้กระตุน้นักเรียนให้เกิดความพร้อม และ

ความอยากรู้ อยากเรียน กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ให้อิสระกบันักเรียน ไม่เน้น 

ควบคุม เพือการสร้างวินัย ดว้ยตวันักเรียนเอง   ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้  ดูแล  ให้คาํแนะนาํ            

ไม่ทิงนกัเรียน  ครูมีหลกัคิดว่านกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาไดทุ้กคน  ครูสร้าง

บรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงสรุปประเด็นนีว่าเป็น               

ดา้นกระบวนการเรียนรู้  

 ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า การวดัประเมินผลดา้นความรู้ให้ใชข้้อสอบมาตรฐาน

เดียวกนั  ทงัประเทศ  ดา้นทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ เน้นการปฏิบติั และผลงานนักเรียน             

ครูใชเ้กณฑม์าตรฐานในการวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก  ครูนาํผลจากการวดัประเมินผล

ไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานักเรียนอย่างต่อเนือง  นักเรียนเขา้ใจเป้าหมายการวดั

ประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน นักเรียนทีไม่ผ่านการวัดประเมินผล                  

ดา้นความรู้ควรใหเ้รียนซาํชนั  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล สรุปประเด็นนี

ว่าเป็นดา้นการวดั ประเมินผล 

 ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มา

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหา

ความรู้ เขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั และสามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน ใช้

รูปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั  มีทศันคติทีดี  เอาใจใส่

ดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร ให้โอกาส 

ปรารถนาดีต่อนักเรียน นําภูมิปัญญาท้องถินและวิถีชีวิตของชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้              

มีความเสียสละ มีความอดทน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ รู้หน้าที มีความซือสัตย ์ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบ มีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ ยิ มแยม้

แจ่มใส พดูจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการของนักเรียน  ไม่ละเมิดสิทธิของ

นกัเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟังความคิดเห็น และนักเรียน เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม จริยธรรม   

ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สงัคม  มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี ไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพติด

และอบายมุขทุกชนิด สรุปประเด็นนีว่าเป็น ดา้นทกัษะความสามารถครู 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสงัคม-วฒันธรรม และปฏิบติั

ศาสนกิจ มีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลังใจในการทาํงาน มีรายได้พอเพียงต่อการดาํรงชีวิต                   

เป็นแบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนับถือในสังคม มีเวลาอยู่กบัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/
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อบรมลูกๆ ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทในสาขา ทีชอบ/สนใจ  มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ               

ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพทีตวันกัเรียน จึงสรุปประเดน็นีไดว้่าเป็น ดา้นคุณภาพ

ชีวิตครู 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่าผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ เป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วน

ร่วม และการกระจายอาํนาจ  สร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม ไม่คอรัปชนั ไม่โกงไม่กิน ตงัใจ

ทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน  ปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งทีดีของสงัคม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี             

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย ใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยูโ่รงเรียน ไม่เนน้ อบรม / สมัมนา  

ไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีล 5 มีทกัษะ

การใชเ้ทคโนโลย ี มีทกัษะการสร้างแรงจูงใจ / บนัดาลใจ สรุปประเด็นนีว่าเป็น ดา้นผูบ้ริหาร 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ไม่

เนน้ตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัรใจ จดัวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างพอเพียง  

สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนือง สนับสนุนการเขา้ถึงเทคโนโลย ี 

สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ พฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองเชือถือ  

/ ยอมรับและไวว้างใจ จดันักเรียนไม่เกิน  25 คน ต่อห้องเรียนเพือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมี

คุณภาพ  จัดให้มีครู 2 คน ต่อหนึงห้องเรียนหรือรายวิชาเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้            

จัดอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพ มีประโยชน์ นักเรียนสามารถเลือกรับประทาน มีสือ อุปกรณ์

เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ ลดการแข่งขนั เน้นการแข่งขนักบัตนเอง และการเป็นแบ่งปัน  

บริหารจดัการภายใตม้ติของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานฯ ให้ความสาํคญั เรืองการดูแล 

เอาใจใส่การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนให้ความสําคญั เรือง การหนีเรียน /บุหรี               

ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด รับนักเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา   

บริหารจดัการยดึหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดยประชาชน  มีเจา้หน้าทีการเงิน, เจา้หน้าที

บญัชี ,หัวหน้าพสัดุ, เจา้หน้าทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบติังาน  จดัทาํ

ระบบการเงินและบัญชี เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ มีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม                    

การปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปประเด็นนีเป็น ดา้นการ

บริหารจดัการ 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด เรียบร้อย  ร่มรืน 

ปลอดภยั  มีป้ายบอกจุดต่างๆ ทีเอือต่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้

ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ  มีศนูยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชน  เป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต ให้กบัประชาชน เป็นแหล่งวิชาความรู้



134 

ให้กบัประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ มีอาคารเรียนอาคารประกอบในสภาพทีสมบูรณ์ พร้อม

ให้บริการ มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด ห้องสืบคน้ไอซีที พร้อมให้บริการ มีโรงอาหาร 

โรงนาํดืม หอ้งนาํ ถนนและทางเดิน ถกูสุขลกัษณะ มีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั มีทีจอดรถให ้นกัเรียน 

ครู อยา่งพอเพียง และเหมาะสม จึงสรุปประเด็นนีเป็น ดา้นสิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า ผูป้กครองดูแล/อบรมนักเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของ

โรงเรียน / ครูและสังคม ร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน สนใจและ                        

ใหค้วามสาํคญั กบัผลการประเมินพฒันาการของนักเรียน ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบั

ลูก ทุกๆวนั ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอนลูกๆ เป็นตน้แบบการเรียนรู้ให้กบันักเรียนเขา้ร่วม

ประชุมกบัโรงเรียนทุกครัง  เสนอแนะขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียน  

จึงสรุปประเด็นนีไดว้่าเป็น ดา้นผูป้กครอง 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง/ครูมีเครือข่ายความ

ร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน โรงเรียนสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนัเพือความเขา้ถึง  เขา้ใจ 

และพฒันา  มีวฒันธรรมการบริการประชาชน  มีบรรยากาศการทาํงานทีผอ่นคลาย /มีความยืดหยุ่น   

มีบา้นพกัครู สภาพพร้อมให้ครูไดพ้กัอาศยั   มีรถ สภาพพร้อมให้บริการนักเรียน/ครู มีนักการภารโรง 

ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน  จึงสรุปประเด็นนีเป็น ดา้นโรงเรียน 

ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่า ประชาชนสามารถเข้ามาใชพื้นทีในโรงเรียน เพือจัด

กิจกรรมต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม  ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุงการบริหาร 

และกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม โรงเรียนสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกิจกรรม

ในชุมชน เป็นหนึงเดียวกับชุมชน  จัดกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนและให้การช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัประชาชนอย่างต่อเนือง ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ให้มีความพร้อมและความปลอดภยัต่อการให้บริการ ชุมชนร่วม

ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาท้องถินให้กบันักเรียนและร่วมระดมทรัพยากรเพือการจัด

การศึกษา  จึงสรุปประเด็นนีเป็น ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมน 

EDFR รอบที 2  

ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบั EDFR รอบที 1 สาํหรับตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็น (opinionnaire) ซึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วงคะแนน 

วิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพือหาค่า มธัยฐาน (Median) ,

ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) เป็นรายขอ้กระทงเพือพิจารณา

เลือกแนวโนม้ทีเป็นไปไดใ้นระดบัมากขึนไป คือ แนวโน้มทีมีค่ามธัยฐาน (Median) 3.5 ขึนไปและ

แนวโนม้ทีมีความสอดคลอ้งกนัของความเห็นผูเ้ชียวชาญทีมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile 
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Range) ตาํกว่าหรือเท่ากบั 1.5  และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกบัค่ามธัยฐาน (Median - Mode) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 1    ซึงผลการวิเคราะห์สรุปไดต้ามตาราง ดงันี 

 

ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ        

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นคุณภาพการ

มธัยมศึกษา  

 

 

ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม   

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะ        

การดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.การมธัยมศึกษา สร้าง

เยาวชนใหรั้กทอ้งถิน และ

ความเป็นไทย  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3.การมธัยมศึกษา  มีคุณภาพ 

รองรับ เดก็เก่ง  เดก็ทีมี

ความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.การมธัยมศึกษาพฒันา

ความสุขทางกายภาพ ความสุข

ทางจิตใจ  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.การมธัยมศึกษาส่งเสริม

ความเขม้แขง็ และความ

อบอุ่นของครอบครัว 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6.การมธัยมศึกษาสร้างความ

อยู่เยน็เป็นสุขใหก้บัทุกคนใน

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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จากตารางที 1  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษาสอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั 

ดงันี ขอ้ที 5 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว (Mdn = 5, IR = 0, 

|Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 1 การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 2 การมธัยมศึกษาสร้างเยาวชนให้รักทอ้งถินและ

ความเป็นไทย (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 3 การมธัยมศึกษามีคุณภาพรองรับ เด็กเก่ง 

เด็กทีมีความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน (Mdn = 4, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 4 การมธัยมศึกษา

พฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ (Mdn = 4, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 6 การ

มธัยมศึกษาสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขใหก้บัทุกคนในครอบครัว สงัคม ประเทศชาติ  (Mdn = 4, IR = 

1, |Mdn-Mo| = 1)    

 

ตารางที  2 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน   

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์ 

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. นักเรียน รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

เ ห็นคุ ณ ค่าข องชี วิต  แ ล ะ

ความสุขในชีวติ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3. นักเ รียนมีวินัย  ซือสัตย ์ 

สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. นักเ รียนมีความสามัคคี             

มีนาํใจใฝ่สันติมีจิตสาธารณะ  

มีจิตสํานึกดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที  2 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

5. นักเ รีย นมีสัมมาคารวะ       

มีมารยาท  อ่อนนอ้ม ถ่อมตน  

สุภาพเ รีย บร้ อย   มีมนุษย์

สัมพนัธ์ทีดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6. นัก เ รี ย น  รู้ จ ัก ก า ร ใ ห ้        

การเสียสละ รักผู ้อืน มีความ

เ ม ต ต า   ค ว า ม เ อื อ เ ฟื อ            

โอบออ้มอารี และแบ่งปัน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7. นกัเรียนมีความขยนั หมนั

เพียร ประหยดั อดออม  มุ่งมนั  

อดทน ต่อสู้  มีความกตญั ู 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

8. นักเ รียนมีสติ รู้คิด รู้ทํา           

มีใจตังมั น แน่วแน่ มั นคง 

สามารถเสริมสร้างจิตปัญญา

ดา้นดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9. นักเรียนเป็นสมาชิกทีดี            

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมไทย และสังคม

โลก 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

10. นักเรียนอ่านออก / เขียน

ค ล่ อ ง  /  คิ ด เ ล ข ไ ด้  /  ใ ช้

คอมพิวเตอร์เป็น 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11. นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ            

การสือสารภาษาองักฤษ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที  2 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

12. นักเ รียน มีความมั นใจ 

กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

13. นักเรียนมีทกัษะการคิด

วเิคราะห์  คิดเชือมโยง  และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

14. นักเรียนมีวิจารณญาณ 

วินิจฉัยไตร่ตรอง ใช้เหตุผล

ในการพิจารณา แกปั้ญหา 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

15. นักเรียนมีความคิดริเริม

สร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง  

และสามารถพึงพาตนเอง 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

16. นกัเรียนไม่งมงายเชือสิง

ทีสัมผสัไดด้ว้ย ตา หูจมูก ลิ น 

และสิงทีมองไม่เห็น 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

17. นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง 

/รู้ตนเอง /พบความสามารถ

ความเป็นเลิศของตนเอง 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

18. นักเรียนสามารถรักษา

ทรั พ ย า ก ร ที มี ใน ท้อง ถิ น 

สามารถใช้ประโยชน์ในการ

ดาํรงชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

19. นกัเรียนสามารถ สืบต่อ 

วิถีชีวิต  วิถีชุมชน ท้องถิ น  

วฒันธรรม  ประเพณี ความ

เป็นอยู่ ของบรรพบุรุษ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

20. นกัเรียนมีทกัษะ การเกษตร  

สามารถต่อยอดการเกษตร 

พึง พา ตัว เ อ ง  แ ล ะ พัฒ น า

ทอ้งถินตนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

21. นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย 

รู้  สิทธิ  หน้าที เคาร พแ ละ          

ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

22. นกัเรียนมีทกัษะการเป็น

ผูป้ระกอบการ หรือผูผ้ลิต 

3 3 0 1 ปาน

กลาง 

สอดคลอ้ง 

23. นัก เ รี ย นมีสุ ขนิสั ย ที ดี     

มีสุขภาพกายแขง็แรง  มีสุขภาพ 

จิตดี  รัก ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

24. นกัเรียนสามารถวางแผน

ทางการเ งิน  จัดทํารายรั บ 

รายจ่าย ในการดาํเนินชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

25. นักเ รียนมีทักษะการ

ทาํอาหาร สามารถทาํอาหาร

ใหพ่้อแม่รับประทาน 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

26. นักเ รียนมีทักษะการ

ทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อ

แม่ทาํงานบา้น 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

27. นักเรียนมีทักษะชีวิต    

ไ ม่ ยุ่ ง เ กี ย ว  กับยา เ สพติ ด 

อบายมุข ทุกชนิด 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 2  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพผูเ้รียน สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที 1 นกัเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 2 นกัเรียน          

มีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้ที 3 

นักเรียนมีวินัย   ซือสัตย ์สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้ (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 4 

นักเรียนมีความสามคัคี  มีนาํใจ ใฝ่สันติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)   

ขอ้ที 5 นักเรียน มีสัมมาคารวะ มีมารยาท  อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี             

(Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 6 นกัเรียน รู้จกัการให้  การเสียสละ รักผูอื้น มีความเมตตา  

ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี  และแบ่งปัน (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 7 นักเรียนมีความ

ขยนั หมนัเพียร ประหยดั  อดออม มุ่งมนั  อดทน ต่อสู้  มีความกตญั ู (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  

= 0)  ขอ้ที 8 นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี 

(Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้ที 10  นกัเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์

เป็น (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 14 นกัเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใชเ้หตุผล

ในการพิจารณา แกปั้ญหา (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้ที 26  นักเรียนมีทกัษะการทาํงาน

บา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 27 นักเรียนมีทกัษะ
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ชีวิต ไม่ยุ่งเกียว กบัยาเสพติด อบายมุข ทุกชนิด (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที12 

นักเรียน มีความมนัใจ  กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 

25 นักเรียนมีทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารให้พ่อแม่รับประทาน (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 9 นกัเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมไทย 

และสงัคมโลก (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)ขอ้ที 11 นกัเรียนมีทกัษะการสือสารภาษาองักฤษ 

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์คิดเชือมโยง และ

สงัเคราะห์ขอ้มูล (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 16 นักเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัได้

ดว้ย ตา หูจมูก ลิ น และสิงทีมองไม่เห็น (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที18 นักเรียน

สามารถรักษาทรัพยากรทีมีในทอ้งถิน สามารถใช้ประโยชน์ในการดาํรงชีวิต (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 19  นกัเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต  วิถีชุมชน ทอ้งถิน วฒันธรรม ประเพณี 

ความเป็นอยู่ ของบรรพบุรุษ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 20 นักเรียนมีทักษะ

การเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเอง และพฒันาทอ้งถินตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 21 นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หน้าทีเคารพและให้เกียรติซึงกนั

และกนั (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 23 นักเรียนมีสุขนิสัยทีดี  มีสุขภาพกายแข็งแรง  

มีสุขภาพจิตดี รัก ศิลปะ ดนตรี กีฬา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 24 นักเรียนสามารถ

วางแผนทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 15 นกัเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง และสามารถพึงพาตนเอง  (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1)  ขอ้ที 17 นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง / รู้ตนเอง / พบความสามารถความเป็นเลิศ

ของตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 22 นักเรียนมีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ หรือ

ผูผ้ลิต (Mdn = 3, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยี และ

อินเทอร์เน็ตในการแสวงหา 

และนํา เสนอความรู้อย่าง

เหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. นักเรียน ทํางานร่วมกัน  

ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

3. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน 

นกัเรียนเก่ง ช่วยนกัเรียนช้า 

นกัเรียนดี ดูแลเพือน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. นกัเรียนเลือกเรียนวชิาตาม

ความชอบ /  ความถนัด  /

ความสนใจ /ความตอ้งการ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. กิ จก ร ร มก าร เ รี ย น รู้

สอดคล้องตามพัฒนาการ 

และการเติบโต/ตามวฒิุภาวะ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความ

ยืดหยุ่น ตอบสนองความ

แตกต่าง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้

การฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้

การฝึกสมาธิเพือใหจิ้ตสงบ 

พร้อมเรียนรู้ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม

การแสวงหา  /คน้ควา้ และ

นาํเสนอความรู้ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมประชาธิปไตย 

พฒันานกัเรียน กลา้แสดงออก 

และรู้จกัสิทธิ หนา้ที ตนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมศิลปะ ดนตรี 

กีฬา  พฒันาสติ /อารมณ์ /

การแกปั้ญหาและภูมิคุม้กนั

ยาเสพติด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

12. กระบวนการเรียนรู้

กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความ

พร้อม และความอยากรู้ อยาก

เรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

13. กระบวนการเรียนรู้กระตุน้

จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

14. กระบวนการเรียนรู้ให้

อิสระกบันกัเรียน ไม่เนน้

ควบคุม เพือการสร้างวนิยั 

ดว้ยตวันกัเรียนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดูแล ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิ ง

นกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

16. ครูมีหลกัคิดวา่นกัเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรู้

และพฒันาไดทุ้กคน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

17. ครูสร้างบรรยากาศ    

ความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์

ในหอ้งเรียนอย่างสร้างสรรค ์

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 3  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นกระบวนการเรียนรู้ สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั 

ดงันี ขอ้ที15  ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ให้คาํแนะนาํ ไม่ทิงนักเรียน (Mdn = 5, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 นกัเรียน ทาํงานร่วมกนั ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที13 กระบวนการเรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(Mdn = 4, IR = 

0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา และนาํเสนอ

ความรู้อยา่งเหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียน

เก่งช่วยนักเรียนชา้ นักเรียนดี ดูแลเพือน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที4 นักเรียนเลือก

เรียนวิชาตามความชอบ / ความถนัด /ความสนใจ /ความตอ้งการ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 

0) ขอ้ที 5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ (Mdn = 4, IR 

= 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ ตอบสนองความแตกต่าง (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ (Mdn = 4, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 10 กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันานักเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิ 

หนา้ที ตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา พฒันาสติ /

อารมณ์ /การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 12 
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กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นกัเรียนให้เกิดความพร้อม และความอยากรู้ อยากเรียน (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 14 กระบวนการเรียนรู้ให้อิสระกบันักเรียน ไม่เน้นควบคุม เพือการสร้าง

วินัย ดว้ยตวันักเรียนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที16 ครูมีหลกัคิดว่านักเรียน             

มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาไดทุ้กคน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 17 ครู

สร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8 กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้การฝึกสมาธิเพือใหจิ้ตสงบ พร้อมเรียนรู้ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 9 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา / คน้ควา้ และนาํเสนอ

ความรู้ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 

 

ตารางที 4   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านการวัด

ประเมินผล 

 

 

ดา้นการวดัประเมินผล 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. การวดัประเมินผลดา้น

ความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐาน

เดียวกนัทงัประเทศ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. การวดัประเมินผล ดา้น

ทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ 

เนน้การปฏิบติั และผลงาน

นกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ใน

การวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ 

ความรู้สึก 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ครูนาํผลจากการวดั

ประเมินผล ไปวางแผน

กิจกรรมการเรียนรู้เพือ

พฒันานกัเรียนอย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 4   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านการวัด

ประเมินผล (ต่อ) 

 

 

ดา้นการวดัประเมินผล 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

5. นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมาย

การวดัประเมินผลวา่เป็นไป

เพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. นกัเรียนทีไม่ผ่านการวดั

ประเมินผล ดา้นความรู้ควร

ใหเ้รียน ซาํชนั 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. ผูป้กครอง มีส่วนร่วมใน

กระบวนการวดัประเมินผล 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 4  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นการวดัประเมินผล สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั

ดงันี ขอ้ที 7 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล  (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)          

ขอ้ที 1 การวดัประเมินผลดา้นความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 2 การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ เน้นการปฏิบติั 

และผลงานนักเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ครูใชเ้กณฑ์มาตรฐาน ในการวดั

ประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 ครูนาํผลจากการวดั

ประเมินผลไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานักเรียนอย่างต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมายการวดัประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้

ของตน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 นกัเรียนทีไม่ผา่นการวดัประเมินผล ดา้นความรู้

ควรใหเ้รียนซาํชนั (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 
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ตารางที 5   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านทักษะ

ความสามารถครู 

 

 

ดา้นทกัษะความสามารถครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. ครูมีทกัษะการทาํงานเป็น

ทีม สามารถใชง้านวจิยั มา

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

2. ครู ใชเ้ทคโนโลยีได้

เหมาะสมกบักิจกรรมการ

เรียนรู้ และการแสวงหา

ความรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ครู เขา้ใจจิตวทิยา พฒันาการ

ตามวยั  และสามารถวเิคราะห์  

รู้จุดอ่อน จุดแขง็ของนกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ที

หลากหลาย ในการพฒันา

ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. ครูมีทศันคติทีดี  เอาใจใส่

ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้

ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6. ครู มีความเมตตา กรุณา 

เอืออาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดี

ต่อนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน 

และวถิีชีวติของชุมชน มาจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 5  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ   

ต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านทักษะ

ความสามารถครู (ต่อ) 

 

 

ดา้นทกัษะความสามารถครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8. ครูมีความเสียสละ มีความ

อดทน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  รู้

หนา้ที  มีความซือสัตย ์ตรง

ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

9. ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา 

การคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

การคิดแบบวจิารณญาณ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

10. ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจา

ไพเราะ เคารพต่อความคิด 

ความรู้สึก ความตอ้งการของ

นกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11. ครู ไม่ละเมิดสิทธิของ

นกัเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับ

ฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึง

จิตใจนกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

12. ครูเป็นแบบอย่างดา้น

คุณธรรม จริยธรรม   

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

13. ครูร่วมกิจกรรมพฒันา

ทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

14.ครูทุกคนมีทกัษะ

ภาษาองักฤษในระดบัดี  

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. ครูไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพ

ติดและอบายมุขทุกชนิด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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  จากตารางที 5  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิด 

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นทกัษะความสามารถครู สอดคลอ้งกนั เรียง

ตามลาํดบั ดงันี   ขอ้ที 3 ครู เขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั  และสามารถวิเคราะห์  รู้จุดอ่อน จุด

แข็งของนกัเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 ครูมีทศันคติทีดี  เอาใจใส่ดูแลนักเรียน

อย่างใกลชิ้ดให้ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 7 ครูนาํภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้

ที 9 ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ (Mdn = 5, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 10 ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความ

ตอ้งการของนักเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 11 ครู ไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน 

ควบคุมอารมณ์ / รับฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 12 ครูเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 ครู

ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 1  ครูมีทกัษะ           

การทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  

= 0)  ขอ้ที 2 ครูใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 6 ครู มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร  ให้โอกาส ปรารถนาดีต่อ

นักเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8  ครูมีความเสียสละ มีความอดทน  มีมนุษย์

สมัพนัธ ์ รู้หนา้ที  มีความซือสตัย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 

ขอ้ที 15 ครูไม่ยุง่เกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที4 

ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 14 ครูทุกคนมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 
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ตารางที 6   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นคุณภาพชีวิตครู 

 

 

ดา้นคุณภาพชีวติครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทาง

สังคม-วฒันธรรมและปฏิบติั 

ศาสนกิจ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และ

กาํลงัใจในการทาํงาน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3.ค รู ม ีร า ย ไ ด ้พ อ เ พ ีย ง ต ่อ 

การดาํรงชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ครู เป็นแบบอย่างทีดีเป็น       

ทียอมรับนบัถือในสังคม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.ครู มีเวลาอยู่กับครอบครัว 

ได้ทานข้าวกับคร อบครัว /

อบรมลูกๆ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6.ค รู ไ ด้ ศึ ก ษ า ต่ อ ถึ ง ร ะ ดับ

ปริญญาโทในสาขา ทีชอบ /

สนใจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7.ครูมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดู

ผลจากคุณภาพทีตวันกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 6  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพชีวิตครู สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที5 ครูมีเวลาอยูก่บัครอบครัวไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลกูๆ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn  

= 0) ขอ้ที 2 ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 6 ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา ทีชอบ / สนใจ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 
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0) ขอ้ที 1 ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม และปฏิบติัศาสนกิจ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 4 ครู เป็นแบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนับถือในสังคม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)            

ขอ้ที 7 ครูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพตวันักเรียน (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

 

ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูบ้ริหาร 

 

 

ดา้นผูบ้ริหาร 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ    5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย 

เน้นการมีส่วนร่วม และการ

กระจายอาํนาจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3.ผู ้บริหารสร้างบรรยากาศ

การทาํงานเป็นทีม 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4.ผู ้บริหารไม่คอรัปชั น ไม่

โกงไม่กิน ตังใจทํางานมุ่ง

ประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

5.ผู ้บ ริ หารปฏิ บัติตัว  เ ป็น

แบบอย่างทีดีของสังคม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.ผู ้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์         

ที ดี   ทุ ก ฝ่ า ย ที เ กี ย ว ข้อ ง              

มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นผูบ้ริหาร 

(ต่อ) 

 

 

ดา้นผูบ้ริหาร 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

7.ผูบ้ริหารใช้เวลาส่วนใหญ่ 

อยู่โรงเรียน ไม่เน้น อบรม / 

สัมมนา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

8.ผู ้บริหารได้รับสวสัดิการ   

มี กํ า ล ัง ใ จ ใ น ก า ร พัฒ น า

โรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

9. ผู ้บ ริ หา ร มี คุณ ธร ร ม 

จริยธรรม  มีศีล  5   

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

10. ผู ้บริหารมีทกัษะการใช้

เทคโนโลยี 

3 3 0 1 ปาน

กลาง 

สอดคลอ้ง 

11.ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้าง

แรงจูงใจ/บนัดาลใจ 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 7 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที 

1 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เน้น

การมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ผูบ้ริหารสร้าง

บรรยากาศการทาํงานเป็นทีม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่

โกงไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 9 

ผูบ้ริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม  มีศีล (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 ผูบ้ริหารมีทกัษะ

การสร้างแรงจูงใจ/บนัดาลใจ (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็น

แบบอย่างทีดีของสังคม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี  
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ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 7 ผูบ้ริหาร

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยู่โรงเรียน ไม่เน้น อบรม / สัมมนา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 8 

ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที10 ผูบ้ริหารมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี(Mdn = 3, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 

 

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหาร

จดัการ 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.โ ร ง เ รี ย น เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 

4 4  0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.โ ร ง เ รี ย น เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการ

สถานศึกษาฯ ไม่เน้นตาํแหน่ง 

แต่เนน้ความสมคัรใจ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3.โรงเ รียนจัดว ัสดุ อุปกรณ์ 

สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

อย่างพอเพียง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรม

ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

อย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหาร

จดัการ (ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

5.โรง เ รีย น ส นับส นุน การ

เข้าถึ ง เทคโนโลยี   สํ าหรั บ

กิจกรรมการเรียนรู้ และการ

แสวงหาความรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนพฒันาคุณภาพของ

นกัเรียนให้ผู ้ปกครองเชือถือ  / 

ยอมรับและไวว้างใจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7.โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน  

25 คน ต่อห้อง เ พือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

8.โรงเรียนจดัใหมี้ครู 2 คน ต่อ

หนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9.โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัที

มีคุณภาพ มีประโยชน์ นกัเรียน

สามารถเลือกรับประทาน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

10.โ ร ง เ รี ย น มี  สื อ อุป ก ร ณ์

เทคโนโลยี เ พือการ บริหาร

จดัการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11.โรง เ รี ยนลดการ แข่งขัน 

เนน้การแข่งขนักบัตนเอง และ

การเป็นแบ่งปัน 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหาร

จดัการ (ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

12. โรงเรียนบริหารจัดการ

ภายใต้มติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานฯ 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

13.โรงเ รียนให้ความสําคัญ 

เรืองการดูแล เอาใจใส่การ

ส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

14.โรงเ รียนให้ความสําคัญ 

เรือง การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพ

ติด และอบายมุขทุกชนิด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคน

เข้าเรียน สร้างโอกาสในการ

เขา้ถึงการศึกษา 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

16.โรงเรียนบริหารจดัการยึด

หลกั ของประชาชน เพือประชาชน 

โดยประชาชน  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

17.โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน  

เจ้าหน้าทีบัญชี หัวหน้าพัสดุ

เ จ้าห น้า ที พัส ดุ  ที มีค วา ม รู้

ความสามารถ ตรงตามสาขาที

ปฏิบติังาน  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหาร

จดัการ (ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

18.โ ร ง เ รี ย น จัด ทํ า ร ะ บ บ

การเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั 

และตรวจสอบได ้

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

19.โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ 

/ ติดตาม การปฏิบัติงานด้าน

การเงิน/บญัชีและงานพสัดุ  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 8  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั 

ดงันี ขอ้ที 6 โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองเชือถือ / ยอมรับและไวว้างใจ (Mdn = 

5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน  25  คน ต่อหอ้ง เพือการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ทีมีคุณภาพ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8 โรงเรียนจดัใหมี้ครู 2 คน ต่อหนึง

ห้องเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 10 

โรงเรียนมีสือ อุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0 ขอ้ที 11 

โรงเรียน        ลดการแข่งขนั เน้นการแข่งขนักบัตนเอง และการเป็นแบ่งปัน (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ข้อที16 โรงเรียนบริหารจัดการยึดหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดย

ประชาชน  (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 17 โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน เจา้หน้าทีบญัชี 

หวัหนา้พสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบติังาน (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัรใจ (Mdn = 4, IR = 
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1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างพอเพียง 

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 4 โรงเรียน สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม อยา่งต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 5 โรงเรียน สนับสนุน การเขา้ถึง

เทคโนโลย ี สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 9 โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมีประโยชน์ นกัเรียนสามารถเลือกรับประทาน (Mdn 

= 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 โรงเรียนใหค้วามสาํคญั เรืองการดูแล เอาใจใส่การส่งเสริม

และช่วยเหลือนกัเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 14  โรงเรียนให้ความสาํคญั เรือง 

การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 18 

โรงเรียนจัดทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 19 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชี

และงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 12 โรงเรียนบริหาร

จดัการภายใต้มติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียน ฯ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 1)  ขอ้ที 15 โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา  

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 

 

ตารางที 9   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน : กรณี ศึกษาโรงเ รียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้าน

สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ

แหล่งเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม 

สะอาด  เรียบร้อย ร่มรืน 

ปลอดภยั  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2. โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่าง  ๆ

ที เ อื อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 9  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน:  กรณี ศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้าน

สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ

แหล่งเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที

กระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์

และจินตนาการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. โรงเรียนมีศูนย์วฒันธรรม

ชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติของประชาชน  

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. โรงเรียนเป็นแหล่งบริการ

ดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต 

ใหก้บัประชาชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. โรงเรียนเป็นแหล่งวิชา

ความรู้ใหก้บัประชาชนสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 7. โรงเรียนมี อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ในสภาพที

สมบูรณ์ พร้อมใหบ้ริการ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

8. โ รงเ รีย นมีห้องเ รีย น 

ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 

ห้อ ง สื บ ค้น ไ อ ซี ที พ ร้ อ ม

ใหบ้ริการ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9. โรงเรียนมีโรงอาหาร      

โรงนาํดืม ห้องนํา ถนน และ

ทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ  

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 9  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน:  กรณี ศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้าน

สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ

แหล่งเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

10. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า          

ทีปลอดภยั   

 

5 

 

5 

 

0 

 

1 

 

มากทีสุด 

 

สอดคลอ้ง 

11. โรงเรียนมีทีจอดรถให ้

นักเรียน ครู อย่างพอเพียง 

และเหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 9 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ สอดคลอ้งกนั 

เรียงตามลาํดบั ดงันี  ขอ้ที 8 โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที พร้อม

ให้บริการ  (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 9 โรงเรียนมีโรงอาหาร  โรงนาํดืม  ห้องนาํ  

ถนน และทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 1 โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้ม สะอาด  เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  

= 0)   ขอ้ที 10 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0 ขอ้ที 5 

โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต ให้กับประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 6 โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กบัประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพที

สมบูรณ์ พร้อมให้บริการ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 โรงเรียนมีทีจอดรถให ้

นกัเรียน ครู อยา่งพอเพียง และเหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 โรงเรียนมีศนูย์

วฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 

1) ขอ้ที 2 โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆ ทีเอือต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 4, IR = 

1, Mo -Mdn  = 1)   
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ตารางที 10 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูป้กครอง 

 

 

ดา้นผูป้กครอง 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ผู ้ ป ก ค ร อ ง ดู แ ล / อ บ ร ม

นกัเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระ

ของโรงเรียน /ครูและสังคม   

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. ผู ้ปกครองร่วมวางแผน

กิจกรรมการเรียนการสอนของ

นกัเรียน 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ผู ้ปกครองสนใจและให้

ความสําคญั กบัผลการประเมิน

พฒันาการของนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ผู ้ปกครองทําอาหารและ

ทานอาหารกบัลูก ทุกๆ วนั ทงั

เช้าและเย็น ได้อบรมสั งสอน

ลูกๆ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.ผู ้ป ก ค ร อ ง เ ป็ น ต้ น แ บ บ           

การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

3 3 0 1 ปาน

กลาง 

สอดคลอ้ง 

6. ผูป้กครองเข้าร่วมประชุม 

กบัโรงเรียนทุกครัง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. ผู ้ป กค ร อง เ ส น อแ น ะ

ขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตาม

การดาํเนินงานของโรงเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 10 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นผูป้กครองสอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 
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ขอ้ที 1 ผูป้กครองดูแล / อบรมนกัเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียน / ครูและสังคม (Mdn = 

4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 3 ผูป้กครองสนใจและให้ความสาํคญั กบัผลการประเมิน

พฒันาการของนักเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบั

โรงเรียนทุกครัง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 ผูป้กครองเสนอแนะขอ้คิดเห็นการ

พฒันาและติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 4 

ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆวนั ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสงัสอนลูก ๆ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 2 ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน (Mdn = 4, IR 

= 1, Mo -Mdn  = 1)  ขอ้ที 5 ผูป้กครองเป็นตนแบบการเรียนรู้ให้กบันักเรียน (Mdn = 3, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) 

 

ตารางที 11 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นโรงเรียน 

 

 

ดา้นโรงเรียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.โรงเรียนมีสมาคม ศิษย์เก่า 

ผูป้กครอง/ ครู  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.โรงเ รียนมีเครือข่ายความ

ร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3.โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์ร่วมกัน เพือความ

เขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โ ร ง เ รี ย น มี ว ัฒ น ธ ร ร ม          

การบริการประชาชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.โรงเรียนมีบรรยากาศ การ

ทํางานทีผ่อนคลาย /มีความ

ยืดหยุ่น 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนมีบา้นพกัครู สภาพ

พร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 11 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของระชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นโรงเรียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นโรงเรียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

7.โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม

ใหบ้ริการนกัเรียน/ครู 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

8.โรงเรียนมีนักการภารโรง 

ช่วย ดูแ ล ซ่อมแซ ม อาคาร 

ส ถ า น ที  แ ล ะ ช่ ว ย พัฒ น า

โรงเรียน 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

 

 จากตารางที 11 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นโรงเรียน สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที 8 โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน (Mdn 

= 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือ

ความเขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 โรงเรียนมีบา้นพกัครู 

สภาพพร้อมให้ครูไดพ้กั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม

ใหบ้ริการนกัเรียน/ครู (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ 

ทงัภาครัฐและเอกชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 โรงเรียน สนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์ร่วมกนั เพือความเขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 

โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 โรงเรียนมี

บรรยากาศการทาํงาน  ทีผอ่นคลาย /มีความยดืหยุน่ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 
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ตารางที 12 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ประชาชนสามารถเขา้มาใช้

พืนทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรม

ต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม 

5 5 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิด

จากประชาน ปรับปรุงการบริหาร 

และกิจกรรมการเ รี ยนรู้ให้

เหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3.โรงเรียนสนับสนุนการใช้

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โรงเ รียนร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.โรง เ รี ยนจัด กิจกร รมเพือ

สังคมและชุมชนและให้การ

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนเสริมสร้างความสมัพนัธ์

ทีดีกบัประชาชนอย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7.ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที 

ใหมี้ความพร้อมและความ

ปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 12  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (ต่อ) 

 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8.ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ 

ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บั

นกัเรียนและร่วมระดม

ทรัพยากรเพือการจดัการศึกษา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 12 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการ

มธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสอดคลอ้งกนั เรียง

ตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที 1 ประชาชนสามารถเขา้มาใช้พืนทีในโรงเรียนเพือจัดกิจกรรมต่างๆ ทัง

ส่วนตวัและส่วนรวม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ (Mdn = 5, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0)   ข้อที5 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนและให้การช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน 

ปรับปรุงการบริหาร และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 

3 โรงเรียนสนับสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 

โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 

โรงเรียนเสริมสร้างความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชนอยา่งต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 

ขอ้ที 8  ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บันกัเรียนและร่วมระดมทรัพยากร

เพือการจดัการศึกษา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  
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EDFR รอบ 3   

จากผลวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ในรอบที 2 มีแนวปฏิบติับางขอ้

ทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการในรอบที 3  ดงันี 

ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกับ EDFR รอบที 2 สําหรับตอบแบบสอบถาม          

ความคิดเห็น(opinionnaire)  ซึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน ทีนาํคาํตอบ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)    EDFR รอบที 2  มาวิเคราะห์ ค่ามธัยฐาน (Median) ,

ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ (Interquartile Range)  เป็นรายขอ้ โดยเพิมตาํแหน่ง

ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range)          

ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ และตาํแหน่งคาํตอบของผูเ้ชียวชาญท่านนันๆ เพือพิจารณาเลือกแนวโน้ม          

ทีเป็นไปไดใ้นระดบัมากขึนไป คือ แนวโน้มทีมีค่ามธัยฐาน (Median) 3.5 ขึนไปและแนวโน้มทีมี

ความสอดคลอ้งกนัของความเห็นผูเ้ชียวชาญทีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)          

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 1.5  และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกบัค่ามธัยฐาน (Median - Mode) ตาํกว่า

หรือเท่ากับ 1 พร้อมทังระบุเหตุผลส่วนท้ายของแต่ละข้อความ ซึงผลการวิเคราะห์สรุปได ้          

ตามตาราง ดงันี 

 

ตารางที 13 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นคุณภาพการ

มธัยมศึกษา  

 

 

ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม   

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะ        

การดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.การมธัยมศึกษา สร้าง

เยาวชนใหรั้กทอ้งถิน และ

ความเป็นไทย  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 13 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นคุณภาพการ

มธัยมศึกษา (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม   

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

3.การมธัยมศึกษา  มีคุณภาพ 

รองรับ เดก็เก่ง  เดก็ทีมี

ความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.การมธัยมศึกษาพฒันา

ความสุขทางกายภาพ ความสุข

ทางจิตใจ  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.การมธัยมศึกษาส่งเสริม

ความเขม้แขง็ และความ

อบอุ่นของครอบครัว 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6.การมธัยมศึกษาสร้างความ

อยู่เยน็เป็นสุขใหก้บัทุกคนใน

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 13 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา สอดคลอ้งกัน เรียง

ตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที 5 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว (Mdn = 5, 

IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 1 การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 2 การมธัยมศึกษาสร้างเยาวชนให้รัก

ทอ้งถินและความเป็นไทย (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 3 การมธัยมศึกษามีคุณภาพ

รองรับ เด็กเก่ง เด็กทีมีความสามารถ ในชุมชน/ทอ้งถิน (Mdn = 4, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที 4 

การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ (Mdn = 4, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 

ขอ้ที 6 การมธัยมศึกษาสร้าง ความอยู่เยน็เป็นสุขให้กบัทุกคนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  

(Mdn = 4, IR = 1, |Mdn-Mo| = 1)    
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ตารางที  14 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน  

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์ 

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. นักเรียน รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

เ ห็นคุ ณ ค่าข องชี วิต  แ ล ะ

ความสุขในชีวติ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3. นักเ รียนมีวินัย  ซือสัตย ์ 

สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. นักเ รียนมีความสามัคคี    

มี นํ า ใ จ  ใ ฝ่ สั น ติ  มี จิ ต

สาธารณะ  มีจิตสํานึกดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

5. นักเ รีย นมีสัมมาคารวะ     

มีมารยาท  อ่อนน้อม  ถ่อม

ตน  สุภาพเรียบร้อย  มีมนุษย์

สัมพนัธ์ทีดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6. นัก เ รี ย น  รู้ จ ัก ก า ร ใ ห ้    

การ เสียสละ รักผู ้อืน มีความ

เ ม ต ต า   ค ว า ม เ อื อ เ ฟื อ       

โอบออ้มอารี และแบ่งปัน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7. นกัเรียนมีความขยนั หมนั

เพียร ประหยดั อดออม  มุ่งมนั  

อดทน ต่อสู้  มีความกตญั ู 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที  14 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8. นักเ รียนมีสติ รู้คิด รู้ทํา    

มีใจตังมั น แน่วแน่ มั นคง 

สามารถเสริมสร้างจิตปัญญา

ดา้นดี 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9. นักเรียนเป็นสมาชิกทีดี    

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมไทย และสังคม

โลก 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

10. นักเรียนอ่านออก / เขียน

ค ล่ อ ง  /  คิ ด เ ล ข ไ ด้  /  ใ ช้

คอมพิวเตอร์เป็น 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11. นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ         

การสือสารภาษาองักฤษ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

12. นักเ รียน มีความมั นใจ 

กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

13. นักเรียนมีทกัษะการคิด

วเิคราะห์  คิดเชือมโยง  และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

14. นักเรียนมีวิจารณญาณ 

วินิจฉัยไตร่ตรอง ใช้เหตุผล

ในการพิจารณา แกปั้ญหา 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

15. นักเรียนมีความคิดริเริม

สร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง  

และสามารถพึงพาตนเอง 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที  14 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านคุณภาพ

ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

16. นกัเรียนไม่งมงายเชือสิง

ทีสัมผสัไดด้ว้ย ตา หูจมูก ลิ น 

และสิงทีมองไม่เห็น 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

17. นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง 

/รู้ตนเอง /พบความสามารถ

ความเป็นเลิศของตนเอง 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

18. นักเรียนสามารถรักษา

ทรั พ ย า ก ร ที มี ใน ท้อง ถิ น 

สามารถใช้ประโยชน์ในการ

ดาํรงชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

19. นกัเรียนสามารถ สืบต่อ 

วิถีชีวิต  วิถีชุมชน ท้องถิ น  

วฒันธรรม  ประเพณี ความ

เป็นอยู่ ของบรรพบุรุษ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

20. นกัเรียนมีทกัษะ การเกษตร  

สามารถต่อยอดการเกษตร 

พึง พา ตัว เ อ ง  แ ล ะ พัฒ น า

ทอ้งถินตนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

21. นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย 

รู้ สิทธิ หน้าทีเคารพและให้

เกียรติซึงกนัและกนั 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

22. นัก เ รี ย นมีสุ ขนิสั ย ที ดี     

มีสุขภาพกายแขง็แรง  มีสุขภาพ 

จิตดี  รัก ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ผูเ้รียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

23. นกัเรียนสามารถวางแผน

ทางการเ งิน  จัดทํารายรั บ 

รายจ่าย ในการดาํเนินชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

24. นักเ รียนมีทักษะการ

ทาํอาหาร สามารถทาํอาหาร

ใหพ่้อแม่รับประทาน 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

25. นักเ รียนมีทักษะการ

ทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อ

แม่ทาํงานบา้น 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

26. นักเรียนมีทักษะชีวิต       

ไ ม่ ยุ่ ง เ กี ย ว  กับยา เ สพติ ด 

อบายมุข ทุกชนิด 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 14  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพผูเ้รียน สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั 

ดงันี ขอ้ที 1 นักเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 2 

นกัเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  

ขอ้ที 3 นกัเรียนมีวินยั   ซือสตัย ์สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้(Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 4 

นกัเรียนมีความสามคัคี  มีนาํใจ ใฝ่สนัติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้

ที 5 นกัเรียนมีสมัมาคารวะ มีมารยาท  อ่อนนอ้ม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี (Mdn = 5, 

IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ที 6 นักเรียน รู้จกัการให้  การเสียสละ รักผูอื้น มีความเมตตา  ความ

เอือเฟือ โอบออ้มอารี  และแบ่งปัน (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 7 นักเรียนมีความขยนั          

หมนัเพียร ประหยดั  อดออม มุ่งมนั  อดทน ต่อสู ้ มีความกตญั ู (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  
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ขอ้ที 8 นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี (Mdn = 

5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้ที 10  นักเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น 

(Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 14 นักเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใชเ้หตุผล         

ในการพิจารณา แกปั้ญหา (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ขอ้ที 25  นักเรียนมีทกัษะการทาํงาน

บา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ขอ้ที 26 นักเรียนมีทกัษะ

ชีวิต ไม่ยุ่งเกียว กบัยาเสพติด อบายมุข ทุกชนิด (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที12 

นกัเรียน มีความมนัใจกลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 24 

นักเรียนมีทักษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารให้พ่อแม่รับประทาน (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 9 นกัเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมไทย 

และสังคมโลก (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ข้อที 11 นักเรียนมีทักษะการสือสาร

ภาษาองักฤษ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์             

คิดเชือมโยง และสังเคราะห์ขอ้มูล (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 16 นักเรียนไม่งมงาย

เชือสิงทีสมัผสัไดด้ว้ย ตา หูจมกู ลิน และ สิงทีมองไม่เห็น (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที

18 นกัเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมี ในทอ้งถิน สามารถใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิต (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 19  นักเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต  วิถีชุมชน ทอ้งถิน วฒันธรรม 

ประเพณี ความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 20 นกัเรียนมีทกัษะ

การเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเอง และพฒันาทอ้งถินตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 21 นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หน้าทีเคารพและให้เกียรติซึงกนั

และกนั (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 22 นักเรียนมีสุขนิสัยทีดี  มีสุขภาพกายแข็งแรง  

มีสุขภาพจิตดี รัก ศิลปะ ดนตรี กีฬา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 23 นักเรียนสามารถ

วางแผนทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 15 นกัเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง และสามารถพึงพาตนเอง  (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1)  ขอ้ที 17 นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง / รู้ตนเอง / พบความสามารถความเป็นเลิศ

ของตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1)  

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

ในระดบัมธัยมศึกษายงัไม่มีความจาํเป็นทีนักเรียนจะต้องมีทักษะความสามารถเป็น

ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการแต่อยา่งใด ควรมุ่งเนน้ไปทีการมีความรู้ในทุกๆเรืองเพือหาตนเองให้พบ 

ซึงมีความสําคัญอย่างมากในการใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจสู่มหาวิทยาลยั หากการเรียนในระดับ

มธัยมศึกษา นกัเรียนไม่สามารถไปต่อไดใ้นระดบัมหาวิทยาลยั ก็กลายเป็นการลงทุนทางการศึกษา

ทีศนูยเ์ปล่า 
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ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยี และ

อินเทอร์เน็ตในการแสวงหา 

และนาํเสนอความรู้อย่าง

เหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. นกัเรียน ทาํงานร่วมกนั  

ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

3. นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั 

นกัเรียนเก่ง ช่วยนกัเรียนชา้ 

นกัเรียนดี ดูแลเพือน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. นกัเรียนเลือกเรียนวชิาตาม

ความชอบ / ความถนดั  /

ความสนใจ /ความตอ้งการ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้

สอดคลอ้งตามพฒันาการ 

และการเติบโต/ตามวฒิุภาวะ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความ

ยืดหยุ่น ตอบสนองความ

แตกต่าง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้

การฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้

การฝึกสมาธิเพือใหจิ้ตสงบ 

พร้อมเรียนรู้ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

  ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม

การแสวงหา  /คน้ควา้ และ

นาํเสนอความรู้ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมประชาธิปไตย 

พฒันานกัเรียน กลา้แสดงออก 

และรู้จกัสิทธิ หนา้ที ตนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมศิลปะ ดนตรี 

กีฬา  พฒันาสติ /อารมณ์ /

การแกปั้ญหาและภูมิคุม้กนั

ยาเสพติด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

12. กระบวนการเรียนรู้

กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความ

พร้อม และความอยากรู้ อยาก

เรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

13. กระบวนการเรียนรู้กระตุน้

จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

14. กระบวนการเรียนรู้ให้

อิสระกบันกัเรียน ไม่เนน้

ควบคุม เพือการสร้างวนิยั 

ดว้ยตวันกัเรียนเอง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดูแล ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิ ง

นกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นกระบวนการ

เรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

16. ครูมีหลกัคิดวา่นกัเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรู้

และพฒันาไดทุ้กคน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

17. ครูสร้างบรรยากาศ    

ความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์

ในหอ้งเรียนอย่างสร้างสรรค ์

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 15  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ด้านกระบวนการเรียนรู้ สอดคลอ้งกัน เรียง

ตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที15 ครูอยูก่บักิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิงนกัเรียน (Mdn = 5, IR 

= 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 นกัเรียน ทาํงานร่วมกนั ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม (Mdn = 4, IR = 

0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที13 กระบวนการเรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(Mdn = 4, IR 

= 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา และนาํเสนอ

ความรู้อยา่งเหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียน

เก่งช่วยนักเรียนชา้ นักเรียนดี ดูแลเพือน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที4 นักเรียนเลือก

เรียนวิชาตามความชอบ / ความถนัด /ความสนใจ /ความตอ้งการ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 

0) ขอ้ที 5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ (Mdn = 4, IR 

= 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ ตอบสนองความแตกต่าง (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ (Mdn = 4, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 10 กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันานักเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิ 

หนา้ที ตนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา พฒันาสติ /

อารมณ์ /การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 12 
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กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นกัเรียนให้เกิดความพร้อม และความอยากรู้ อยากเรียน (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 14 กระบวนการเรียนรู้ให้อิสระกบันักเรียน ไม่เน้นควบคุม เพือการสร้าง

วินัย ดว้ยตวันักเรียนเอง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที16 ครูมีหลกัคิดว่านักเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาไดทุ้กคน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 17 ครู

สร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8 กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้การฝึกสมาธิเพือใหจิ้ตสงบ พร้อมเรียนรู้ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 9 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา / คน้ควา้ และนาํเสนอ

ความรู้ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 

 

ตารางที 16  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านการวัด

ประเมินผล 

 

 

ดา้นการวดัประเมินผล 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. การวดัประเมินผลดา้น

ความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐาน

เดียวกนัทงัประเทศ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. การวดัประเมินผล ดา้น

ทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ 

เนน้การปฏิบติั และผลงาน

นกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ใน

การวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ 

ความรู้สึก 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ครูนาํผลจากการวดั

ประเมินผล ไปวางแผน

กิจกรรมการเรียนรู้เพือ

พฒันานกัเรียนอย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 16  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านการวัด

ประเมินผล (ต่อ) 

 

 

ดา้นการวดัประเมินผล 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

5. นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมาย

การวดัประเมินผลวา่เป็นไป

เพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. นกัเรียนทีไม่ผ่านการวดั

ประเมินผล ดา้นความรู้ควร

ใหเ้รียน ซาํชนั 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. ผูป้กครอง มีส่วนร่วมใน

กระบวนการวดัประเมินผล 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 16  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน ด้านการวดัประเมินผล สอดคล้องกัน เรียง

ตามลาํดบัดงันี ขอ้ที 7 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  

= 0) ขอ้ที 1 การวดัประเมินผลดา้นความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 2 การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ เน้นการปฏิบติั 

และผลงานนักเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ครูใชเ้กณฑ์มาตรฐาน ในการวดั

ประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 ครูนาํผลจากการวดั

ประเมินผลไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานักเรียนอย่างต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมายการวดัประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้

ของตน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 นกัเรียนทีไม่ผา่นการวดัประเมินผล ดา้นความรู้

ควรใหเ้รียนซาํชนั (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 
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ตารางที 17  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านทักษะ

ความสามารถครู 

 

 

ดา้นทกัษะความสามารถครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. ครูมีทกัษะการทาํงานเป็น

ทีม สามารถใชง้านวจิยั มา

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

2. ครู ใชเ้ทคโนโลยีได้

เหมาะสมกบักิจกรรมการ

เรียนรู้ และการแสวงหา

ความรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ครู เขา้ใจจิตวทิยา พฒันาการ

ตามวยั  และสามารถวเิคราะห์  

รู้จุดอ่อน จุดแขง็ของนกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ที

หลากหลาย ในการพฒันา

ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. ครูมีทศันคติทีดี  เอาใจใส่

ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้

ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6. ครู มีความเมตตา กรุณา 

เอืออาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดี

ต่อนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7. ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน 

และวถิีชีวติของชุมชน มาจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 17  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ด้านทักษะ

ความสามารถครู (ต่อ) 

 

 

ดา้นทกัษะความสามารถครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8. ครูมีความเสียสละ มีความ

อดทน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  รู้

หนา้ที  มีความซือสัตย ์ตรง

ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

9. ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา 

การคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

การคิดแบบวจิารณญาณ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

10. ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจา

ไพเราะ เคารพต่อความคิด 

ความรู้สึก ความตอ้งการของ

นกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11. ครู ไม่ละเมิดสิทธิของ

นกัเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับ

ฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึง

จิตใจนกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

12. ครูเป็นแบบอย่างดา้น

คุณธรรม จริยธรรม   

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

13. ครูร่วมกิจกรรมพฒันา

ทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

14.ครูทุกคนมีทกัษะ

ภาษาองักฤษในระดบัดี  

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. ครูไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพ

ติดและอบายมุขทุกชนิด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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  จากตารางที 17  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นทกัษะความสามารถครู สอดคลอ้งกนั เรียง

ตามลาํดบั ดงันี  ขอ้ที 3 ครู เขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั  และสามารถวิเคราะห์  รู้จุดอ่อน จุด

แข็งของนกัเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 ครูมีทศันคติทีดี  เอาใจใส่ดูแลนักเรียน

อย่างใกลชิ้ดให้ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 7 ครูนาํภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้

ที 9 ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ (Mdn = 5, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 10 ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความ

ตอ้งการของนักเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 11 ครู ไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน 

ควบคุมอารมณ์ / รับฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 12 ครูเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 ครู

ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 1  ครูมีทกัษะ               

การทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  

= 0)  ขอ้ที 2 ครูใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ข้อที 6 ครู มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร  ให้โอกาส ปรารถนาดี                 

ต่อนกัเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8  ครูมีความเสียสละ มีความอดทน  มีมนุษย์

สมัพนัธ ์รู้หนา้ที มีความซือสตัย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 

ขอ้ที 15 ครูไม่ยุง่เกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที4 

ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 14 ครูทุกคนมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 
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ตารางที 18 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ    

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นคุณภาพชีวิต

ครู 

 

 

ดา้นคุณภาพชีวติครู 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทาง

สังคม-วฒันธรรม และปฏิบติั

ศาสนกิจ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และ

กาํลงัใจในการทาํงาน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3.ครูมีรายได้พอเพียงต่อ 

การดาํรงชีวติ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ครู เป็นแบบอย่างทีดีเป็นที

ยอมรับนบัถือในสังคม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.ครู มีเวลาอยู่กบัครอบครัว 

ไดท้านขา้วกบัครอบครัว /

อบรมลูกๆ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

6.ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบั

ปริญญาโทในสาขา ทีชอบ /

สนใจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7.ครูมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดู

ผลจากคุณภาพทีตวันกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 18  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษา ตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นคุณภาพชีวิตครู สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั 

ดงันี ขอ้ที 5  ครูมีเวลาอยู่กบัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลูกๆ (Mdn = 5, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ข้อที 2 ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน (Mdn = 5, IR = 1, 



181 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 6 ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา ทีชอบ/สนใจ (Mdn = 5, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม และปฏิบัติศาสนกิจ 

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 4 ครู เป็นแบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนับถือในสังคม (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 ครูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพตวั

นกัเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

 

ตารางที 19 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูบ้ริหาร 

 

 

ดา้นผูบ้ริหาร 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ    5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย 

เนน้การมีส่วนร่วม และการ

กระจายอาํนาจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

3.ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศ

การทาํงานเป็นทีม 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4.ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่

โกงไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่ง

ประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

5.ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็น

แบบอย่างทีดีของสังคม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที

ดี  ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มี

ความสุขทีไดท้าํงานดว้ย 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 19 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูบ้ริหาร (ต่อ) 

 

 

ดา้นผูบ้ริหาร 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

7.ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ 

อยูโ่รงเรียน ไม่เนน้ อบรม / 

สัมมนา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

8.ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มี

กาํลงัใจในการพฒันา

โรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

9. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม  มีศีล  5   

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

10.ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้าง

แรงจูงใจ/บนัดาลใจ 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 19 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที 1 ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย 

เน้นการมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 ผูบ้ริหาร

สร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั 

ไม่โกงไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันักเรียน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้

ที 9 ผูบ้ริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม  มีศีล (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 ผูบ้ริหารมี

ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ/บนัดาลใจ (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั 

เป็นแบบอยา่งทีดีของสงัคม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที

ดี ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 7 

ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยูโ่รงเรียน ไม่เน้น อบรม / สัมมนา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  
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ขอ้ที 8 ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)   

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

ความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีในยุคนีถูกมองว่ามีความสาํคญัคือให้ความสาํคญักนั

เลยทีเดียว แลว้ดูเหมือนทุกคนก็เห่อตามกนัไปทงัหมด ดูอย่างผูใ้หญ่ กาํนัน ก็เหมือนกนัทุกวนันี           

มีโทรศพัท ์กนั เครืองสองเครือง จนบางทีเปลียนเบอร์กนัจนชาวบา้นโทรหาไม่ไดแ้ลว้ พอมีเรือง

เดือดร้อนก็ไม่ตอ้งคิดโทรหาเลย เพราะมีแต่เลขาหญิงรับและบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ ทาํให้        

คิดว่าเดียวนีผูใ้หญ่ ก ํานันเขามีเลขากันแล้วหรืออย่างไร กลับมาทีโรงเรียน ถามว่าผูบ้ริหาร

จาํเป็นตอ้งมีความสามารถดา้นเทคโนโลยีกนัจนถึงระดบัมาก หรือมากทีสุดกนัเลยหรือ ก็เห็นว่า

น่าจะเห็นสอดคลอ้งดว้ยไม่ได ้เอาเป็นว่าให้ครูเขาเก่งๆกนั ผูอ้าํนวยการก็สนับสนุนครูเขาอย่างนี

เห็นว่าน่าจะเอาดว้ยได ้

 

ตารางที 20 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นการบริหารจดัการ 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน 

4 4  0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการ

สถานศึกษาฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง 

แต่เนน้ความสมคัรใจ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 20 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหารจดัการ 

(ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

3.โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ 

สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

อย่างพอเพียง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรม

ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

อย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.โรงเรียน สนบัสนุน การ

เขา้ถึงเทคโนโลยี  สําหรับ

กิจกรรมการเรียนรู้ และการ

แสวงหาความรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนพฒันาคุณภาพของ

นกัเรียนใหผู้ป้กครองเชือถือ  / 

ยอมรับและไวว้างใจ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7.โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน  

25  คน ต่อหอ้ง เพือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

8.โรงเรียนจดัใหมี้ครู 2 คน ต่อ

หนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9.โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัที

มีคุณภาพ มีประโยชน์ นกัเรียน

สามารถเลอืกรับประทาน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 20 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหารจดัการ 

(ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

10.โรงเรียนมี สืออุปกรณ์

เทคโนโลยีเพือการบริหาร

จดัการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11.โรงเรียนลดการแข่งขนั 

เนน้การแข่งขนักบัตนเอง และ

การเป็นแบ่งปัน 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

12. โรงเรียนบริหารจดัการ

ภายใตม้ติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานฯ 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

13.โรงเรียนใหค้วามสําคญั 

เรืองการดูแล เอาใจใส่การ

ส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

14.โรงเรียนใหค้วามสําคญั 

เรือง การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพ

ติด และอบายมุขทุกชนิด 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

15. โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคน

เขา้เรียน สร้างโอกาสในการ

เขา้ถึงการศึกษา 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

16.โรงเรียนบริหารจดัการยึด

หลกั ของประชาชน เพือประชาชน 

โดยประชาชน  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 20 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการบริหารจดัการ 

(ต่อ) 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

17.โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน  

เจา้หนา้ทีบญัชี หวัหนา้พสัดุ

เจา้หนา้ทีพสัดุ ทีมีความรู้

ความสามารถ ตรงตามสาขาที

ปฏิบติังาน  

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

18.โรงเรียนจดัทาํระบบ

การเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั 

และตรวจสอบได ้

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

19.โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ 

/ ติดตาม การปฏิบติังานดา้น

การเงิน/บญัชีและงานพสัดุ  

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 20  ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน ด้านการบริหารจัดการ สอดคลอ้งกัน เรียง

ตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที 6 โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนักเรียนให้ผูป้กครองเชือถือ / ยอมรับและ

ไวว้างใจ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนจดันักเรียนไม่เกิน  25  คน ต่อห้อง 

เพือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 8 โรงเรียนจดัให้

มีครู 2 คน ต่อหนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 

0) ขอ้ที 10 โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  

= 0 ขอ้ที 11 โรงเรียนลดการแข่งขนั เนน้การแข่งขนักบัตนเอง และการเป็นแบ่งปัน (Mdn = 4, IR = 

0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที16 โรงเรียนบริหารจดัการยึดหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดย

ประชาชน  (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 17 โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน เจา้หน้าทีบญัชี 
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หวัหนา้พสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุ  ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบติังาน (Mdn = 4, IR = 0, 

Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัรใจ (Mdn = 4, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างพอเพียง 

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 4 โรงเรียน สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม อยา่งต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 5 โรงเรียน สนับสนุน การเขา้ถึง

เทคโนโลย ี สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้ที 9 โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมีประโยชน์ นกัเรียนสามารถเลือกรับประทาน (Mdn 

= 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 13 โรงเรียนใหค้วามสาํคญั เรืองการดูแล เอาใจใส่การส่งเสริม

และช่วยเหลือนกัเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 14  โรงเรียนให้ความสาํคญั เรือง 

การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 18 

โรงเรียนจัดทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 19 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชี

และงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 12 โรงเรียนบริหาร

จดัการภายใต้มติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียน ฯ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 1)  ขอ้ที 15 โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา  

(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 1) 
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ตารางที 21   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นสภาพแวดลอ้มและ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ

แหล่งเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม 

สะอาด  เรียบร้อย ร่มรืน 

ปลอดภยั  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2. โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่าง  ๆ

ทีเอือต่อการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที

กระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์

และจินตนาการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

4. โรงเรียนมีศูนยว์ฒันธรรม

ชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติของประชาชน  

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

5. โรงเรียนเป็นแหลง่บริการ

ดา้นเทคโนโลย ี/อินเตอร์เน็ต 

ใหก้บัประชาชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. โรงเรียนเป็นแหลง่วชิา

ความรู้ใหก้บัประชาชนสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 7. โรงเรียนมี อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ในสภาพที

สมบูรณ์ พร้อมใหบ้ริการ 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 21   ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นสภาพแวดลอ้มและ

แหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ

แหล่งเรียนรู้ 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8. โรงเรียนมี หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด 

หอ้งสืบคน้ไอซีที   พร้อม

ใหบ้ริการ 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

9. โรงเรียนมีโรงอาหาร  โรง

นาํดืม หอ้งนาํ ถนน และทางเดิน 

ถูกสุขลกัษณะ  

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

10. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที

ปลอดภยั   

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

11. โรงเรียนมีทีจอดรถให ้

นกัเรียน ครู อย่างพอเพียง 

และเหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 21 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ สอดคลอ้งกนั 

เรียงตามลาํดบั ดงันี  ขอ้ที 8 โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที พร้อม

ให้บริการ  (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 9 โรงเรียนมีโรงอาหาร  โรงนาํดืม  ห้องนาํ  

ถนน และทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 1 โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้ม สะอาด  เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 3 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  

= 0)   ขอ้ที 10 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0 ขอ้ที 5 

โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต ให้กับประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 0)  ขอ้ที 6 โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กบัประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
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(Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพที

สมบูรณ์ พร้อมให้บริการ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 11 โรงเรียนมีทีจอดรถให ้

นกัเรียน ครู อยา่งพอเพียง และเหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 โรงเรียนมีศนูย์

วฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 

1) ขอ้ที 2 โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn  = 1)   

 

ตารางที 22  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูป้กครอง 

 

 

ดา้นผูป้กครอง 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ผูป้กครองดูแล/อบรม

นกัเรียน ไม่ปล่อยใหเ้ป็นภาระ

ของโรงเรียน /ครูและสงัคม   

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2. ผูป้กครองร่วมวางแผน

กิจกรรมการเรียนการสอนของ

นกัเรียน 

4 3 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

3. ผูป้กครองสนใจและให้

ความสําคญั กบัผลการประเมิน

พฒันาการของนกัเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4. ผูป้กครองทาํอาหารและ

ทานอาหารกบัลูก ทุกๆ วนั ทงั

เชา้และเยน็ ไดอ้บรมสงัสอน

ลูกๆ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 22  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นผูป้กครอง(ต่อ) 

 

 

ดา้นผูป้กครอง 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

5. ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบั

โรงเรียนทุกครัง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6. ผูป้กครองเสนอแนะ

ขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตาม

การดาํเนินงานของโรงเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

จากตารางที 22 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นผูป้กครองสอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที 1 ผูป้กครองดูแล / อบรมนกัเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียน / ครูและสังคม (Mdn = 

4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 3 ผูป้กครองสนใจและให้ความสาํคญั กบัผลการประเมิน

พฒันาการของนักเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบั

โรงเรียนทุกครัง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 ผูป้กครองเสนอแนะขอ้คิดเห็นการ

พฒันาและติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ข้อที 4 

ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆวนั ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอนลูก ๆ (Mdn = 4, 

IR = 1, Mo -Mdn  = 1) ขอ้ที 2 ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน (Mdn = 4, IR 

= 1, Mo -Mdn  = 1)   

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

1.การทีจะให้ผูป้กครองเป็นต้นแบบการเรียนรู้นันมองเป็นสิงทียากมาก หรือแทบจะ

เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะผูป้กครองส่วนใหญ่ก็มีการศึกษาทีไม่สูงมาก ในแต่ละวนัจะไดมี้โอกาสอ่าน

หนงัสือกนับา้งหรือเปล่านนัเป็นสิงทีน่าใหค้วามสนใจ ผูป้กครองเองก็หวงัว่า โรงเรียน /ครู จะเป็น

ตน้แบบในเรืองเหล่านีได ้ 

2.เรืองตน้แบบการเรียนรู้ทีจะเกิดขึนในตวัผูป้กครองนนั มองว่าวิวฒันาการเรืองนี ของเรา

ยงัชา้กว่าเป็น 10 ปี เห็นจะได ้วนันีถา้ให้ดูกนัทีผูป้กครอง ยงัเป็นสังคมเกษตร ทีพูดอย่างนีมิได้
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หมายว่า คนเป็นเกษตรจะไม่เป็นตน้แบบการเรียนรู้ไดน้ะ แต่ถา้จะให้ไดใ้นระดบัมาก นัน ยงัไม่

สามารถเห็นสอดคลอ้งดว้ยได ้ 

 

ตารางที 23 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นโรงเรียน 

 

 

ดา้นโรงเรียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า 

ผูป้กครอง/ ครู  

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

2.โรงเรียนมีเครือข่ายความ

ร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3.โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรม

สร้างสรรคร่์วมกนั เพือความ

เขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โรงเรียนมีวฒันธรรมการ

บริการประชาชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.โรงเรียนมีบรรยากาศการ

ทาํงานทีผอ่นคลาย /มีความ

ยืดหยุ่น 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนมีบา้นพกัครู สภาพ

พร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

7.โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม

ใหบ้ริการนกัเรียน/ครู 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางที 23 ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ดา้นโรงเรียน (ต่อ) 

 

 

ดา้นโรงเรียน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความคิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8.โรงเรียนมีนกัการภารโรง 

ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร 

สถานที และช่วยพฒันา

โรงเรียน 

5 5 0 0 มากทีสุด สอดคลอ้ง 

 

 จากตารางที 23 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นโรงเรียน สอดคลอ้งกนั เรียงตามลาํดบั ดงันี 

ขอ้ที 8 โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน (Mdn 

= 5, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 1 โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือ

ความเขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 โรงเรียนมีบา้นพกัครู 

สภาพพร้อมให้ครูไดพ้กั (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม

ใหบ้ริการนกัเรียน/ครู (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ 

ทงัภาครัฐและเอกชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 3 โรงเรียน สนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์ร่วมกนั เพือความเขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 

โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 5 โรงเรียนมี

บรรยากาศการทาํงานทีผอ่นคลาย /มีความยดืหยุน่ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 
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ตารางที 24  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสัย

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

1.ประชาชนสามารถเขา้มาใช้

พืนทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรม

ต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม 

5 5 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

2.ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิด

จากประชาน ปรับปรุงการบริหาร 

และกิจกรรมการเรียนรู้ให้

เหมาะสม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

3.โรงเรียนสนบัสนุนการใช้

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.โรงเรียนร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.โรงเรียนจดักิจกรรมเพือ

สังคมและชุมชนและใหก้าร

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

6.โรงเรียนเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ทีดีกบัประชาชนอย่างต่อเนือง 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

7.ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที 

ใหมี้ความพร้อมและความ

ปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ 

5 5 0 1 มากทีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที 24  ผลการวิเคราะห์การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการ

ของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (ต่อ) 

 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

มธัยฐาน 

(Mdn) 

ฐานนิยม  

(Mo) 

มธัยฐาน- 

ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

 

พิสยั

ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์

(IR) 

ระดบั 

ความ

ตอ้งการ 

ความ

คิดเห็น

สอดคลอ้ง

ของ

ผูเ้ชียวชาญ 

8.ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ 

ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บั

นกัเรียนและร่วมระดม

ทรัพยากรเพือการจดัการศึกษา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 

       จากตารางที 24 ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่า การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสอดคลอ้งกนั 

เรียงตามลาํดบั ดงันี ขอ้ที 1 ประชาชนสามารถเขา้มาใชพื้นทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรมต่างๆ ทงั

ส่วนตวัและส่วนรวม (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 7 ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ (Mdn = 5, IR = 

1, Mo -Mdn  = 0)   ข้อที5 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนและให้การช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 2 ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน 

ปรับปรุงการบริหาร และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 

3 โรงเรียนสนับสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 4 

โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) ขอ้ที 6 

โรงเรียนเสริมสร้างความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชนอยา่งต่อเนือง (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0) 

ขอ้ที 8 ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บันกัเรียนและร่วมระดมทรัพยากร

เพือการจดัการศึกษา (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn  = 0)  

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือการทีโรงเรียนจะใชป้ระโยชน์จากชุมชนอย่างไรนันเอง 

ลองคิดดูว่าโรงเรียนเป็นของผูอ้าํนวยการใช่หรือไม่ เป็นของครูใช่หรือไม่ ก็ไม่ใช่ทงันัน แลว้เป็น
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ของใคร นีไงคาํตอบมนัคือโรงเรียนเป็นของชาวบา้นไง แต่เขาให้ ผูอ้าํนวยการมาบริหาร คือมาทาํ

อย่างไรจึงจะใชป้ระโยชน์จากชาวบา้นได ้ส่วนมากแลว้เห็นว่าผูอ้าํนวยการแต่ละคนไม่เข้าใจ            

ในเรืองการใชป้ระโยชน์จากชาวบา้น มีตวัอย่างจะเล่าให้ฟังหนึงเรือง เคยกินตะกวดไหม ตะกวด

อร่อยกว่าไก่นะ เด็กๆเวลาไดต้ะกวดมาก็จะเอามาแลกกบัไก่ เด็กๆไม่ชอบกินตะกวด ทีสาํคญัมนัอยู่

ทีเด็กจะชอบไล่จบัตะกวด แต่ไม่ชอบกิน ตะกวด เวลาเด็กๆไล่จบั มนัก็จะวิงขึนตน้มะพร้าว ทีนี

เด็กๆทาํอยา่งไร  เด็กๆก็จะวิงรอบตน้มะพร้าวไปเรือยๆ ตะกวดซึงอยู่ยอดตน้มะพร้าวก็จะตกลงมา

เอง คือมนัเมาหัวไงละ เขา้ใจไหม ตะกวดจะมองตามเด็กๆทีวิงรอบตน้มะพร้าว สุดทา้ยเมาหัว            

ตกลงมาเอง เด็กก็จบัไดต้ะกวดโดยไม่ตอ้งขึนตน้มะพร้าว แต่ก็ยาํนะว่า เดก็ไม่กินตะกวดหรอก คน

ใหญ่ต่างหาก 

สรุป 

การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ประกอบด้วย 12 ดา้น140 แนวปฏิบัติ  

ดงันี 1. ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั คือ 1) การมธัยมศึกษาส่งเสริม

ความเขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว 2) การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมธัยมศึกษาสร้างเยาวชนให้รักทอ้งถินและความเป็นไทย 4) 

การมธัยมศึกษามีคุณภาพรองรับ เด็กเก่ง เด็กทีมีความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน 5) การมธัยมศึกษา

พฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ 6) การมธัยมศึกษาสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขให้กบั

ทุกคนในครอบครัว สงัคม ประเทศชาติ 2. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ประกอบ 26 แนวปฏิบติั  คือ 1) นกัเรียน

รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 2)นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และความสุข

ในชีวิต  3)นกัเรียนมีวินยั ซือสัตย ์สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้4)นักเรียนมีความสามคัคี มีนาํใจ 

ใฝ่สันติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี 5)นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ

เรียบร้อย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 6) นักเรียน รู้จักการให้ การเสียสละ รักผูอื้นมีความเมตตา ความ

เอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน 7) นักเรียนมีความขยนั หมนัเพียร ประหยดั อดออม มุ่งมนั 

อดทน ต่อสู ้มีความกตญั  ู8) นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้าง

จิตปัญญาดา้นดี 9) นักเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น  10) นักเรียนมี

วิจารณญาณ วินิจฉยัไตร่ตรอง ใชเ้หตุผลในการพิจารณา แกปั้ญหา  11) นกัเรียนมีทกัษะการทาํงาน

บา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น 12) นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ไม่ยุง่เกียว กบัยาเสพติด อบายมุข ทุก

ชนิด 13) นกัเรียน มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก 14) นกัเรียนมีทกัษะการทาํอาหาร 

สามารถทาํอาหารใหพ่้อแม่รับประทาน 15) นกัเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สงัคมไทย และสงัคมโลก 16) นกัเรียนมีทกัษะการสือสารภาษาองักฤษ 17) นกัเรียนมีทกัษะ



197 

การคิดวิเคราะห์ คิดเชือมโยง และสงัเคราะห์ขอ้มลู 18) นกัเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัไดด้ว้ย ตา 

หูจมูก ลิ น และสิงทีมองไม่เห็น 19) นักเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมีในทอ้งถิน สามารถใช้

ประโยชน์ในการดาํรงชีวิต 20) นกัเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต วิถีชุมชน ทอ้งถิน วฒันธรรม ประเพณี 

ความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ  21) นกัเรียนมีทกัษะการเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเอง 

และพฒันาทอ้งถินตนเอง 22) นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หน้าทีเคารพและให้เกียรติซึง

กนัและกนั  23) นกัเรียนมีสุขนิสยัทีดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี รัก ศิลปะ ดนตรี  กีฬา 

24) นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต 25) นักเรียนมี

ความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง และสามารถพึงพาตนเอง  26) นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง 

/ รู้ตนเอง / พบความสามารถความเป็นเลิศของตนเอง  3. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 17 

แนวปฏิบติั คือ 1) ครูอยูก่บักิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิงนกัเรียน 2) นกัเรียน ทาํงาน

ร่วมกัน ร่วมมือกัน และทาํงานเป็นทีม 3) กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์  4) นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา และนาํเสนอความรู้อย่าง

เหมาะสม  5) นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นกัเรียนเก่ง ช่วยนกัเรียนชา้ นักเรียนดี ดูแลเพือน 6) นักเรียน

เลือกเรียนวิชาตามความชอบ / ความถนัด / ความสนใจ / ความตอ้งการ  7) กิจกรรมการเรียนรู้

สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ  8)กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น 

ตอบสนองความแตกต่าง 9) กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติ และทาํซาํๆ 10) กิจกรรม

ประชาธิปไตย พฒันานักเรียน กลา้แสดงออก และรู้จักสิทธิ หน้าที ตนเอง 11) กิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี กีฬา พฒันาสติ / อารมณ์ / การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด 12) กระบวนการเรียนรู้

กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความพร้อม และความอยากรู้ อยากเรียน 13) กระบวนการเรียนรู้ใหอิ้สระกบั

นักเรียน ไม่เน้นควบคุม เพือการสร้างวินัย ด้วยตัวนักเรียนเอง 14) ครูมีหลกัคิดว่านักเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ทุกคน  15) ครูสร้างบรรยากาศความร่วมมือและ

ปฏิสมัพนัธใ์นหอ้งเรียนอยา่งสร้างสรรค์  16) กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ 

พร้อมเรียนรู้  17) กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา / คน้ควา้ และนาํเสนอความรู้  4. ดา้น

การวดัประเมินผล ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั คือ1) ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดั

ประเมินผล 2) การวดัประเมินผลดา้นความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ  3) การวดั

ประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ / พฒันาการ เนน้การปฏิบติั และผลงานนกัเรียน 4) ครูใชเ้กณฑ์

มาตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก 5) ครูนําผลจากการวดัประเมินผลไป

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานักเรียนอย่างต่อเนือง  6) นักเรียนเข้าใจเป้าหมายการวดั

ประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน  7) นักเรียนทีไม่ผ่านการวดัประเมินผล ดา้น

ความรู้ควรใหเ้รียน ซาํชนั  5. ดา้นทกัษะความสามารถของครู ประกอบดว้ย 15 แนวปฏิบติั คือ1)ครู 
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เข้าใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั และสามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน  2) ครูมี

ทศันคติทีดี เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้ความอบอุ่นและไวใ้จได้  3) ครูนาํภูมิปัญญา

ท้องถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4)ครูมีทักษะการแก้ปัญหา การคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ 5) ครู ยมิแยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เคารพต่อความคิด 

ความรู้สึก ความตอ้งการของนกัเรียน 6) ครูไม่ละเมิดสิทธิของนกัเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟังความ

คิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน 7)ครูเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม จริยธรรม 8) ครูร่วมกิจกรรม

พฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สงัคม 9) ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มาพฒันากิจกรรม

การเรียนรู้ 10) ครูใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ 11) ครู 

มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร  ให้โอกาส ปรารถนาดีต่อนักเรียน 12) ครูมีความเสียสละ มีความ

อดทน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  รู้หน้าที  มีความซือสัตย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 13)ครูไม่ยุ่ง

เกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 14) ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันา

ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกัน 15) ครูทุกคนมีทักษะภาษาองักฤษในระดับดี 6.ดา้นคุณภาพชีวิตครู 

ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั คือ 1) ครู มีเวลาอยูก่บัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลูกๆ   

2)ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน  3) ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา   

ทีชอบ/สนใจ  4) ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสงัคม-วฒันธรรม และปฏิบติัศาสนกิจ 5) ครูมีรายได้

พอเพียงต่อการดํารงชีวิต 6)  ครู  เป็นแบบอย่างทีดี เป็นทียอมรับนับถือในสังคม 7) ครูมี

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพตวันักเรียน 7. ดา้นผูบ้ริหาร 

ประกอบดว้ย 10 แนวปฏิบติั คือ  1)ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ  2) ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เน้นการมี

ส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ 3) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม 4) ผูบ้ริหารไม่

คอรัปชั น ไม่โกงไม่กิน ตังใจทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกับนักเรียน 5) ผูบ้ริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีศีล  6) ผูบ้ริหารมีทักษะการสร้างแรงจูงใจ/ บันดาลใจ  7) ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็น

แบบอยา่งทีดีของสงัคม  8) ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงาน

ดว้ย 9) ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยูโ่รงเรียน ไม่เนน้ อบรม / สมัมนา 10) ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ 

มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย  8. ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 19 แนวปฏิบติั 

คือ  1)โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้ผูป้กครองเชือถือ / ยอมรับและไวว้างใจ 2)โรงเรียน

จดันกัเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อหอ้ง เพือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 3)โรงเรียนจดัให้มีครู 2 คน 

ต่อหนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4)โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์เทคโนโลยี เพือ

การบริหารจดัการ 5)โรงเรียนลดการแข่งขนั เนน้การแข่งขนักบัตนเอง และการเป็นแบ่งปัน  6)โรงเรียน

บริหารจดัการยดึหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดยประชาชน 7)โรงเรียนมีเจา้หน้าทีการเงิน 

เจา้หน้าทีบญัชี หัวหน้าพสัดุ เจา้หน้าทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบติังาน                 
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8)โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน            

9)โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ไม่เน้นตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัร

ใจ  10)โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งพอเพียง 11) โรงเรียนสนบัสนุน

กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนือง 12)โรงเรียน สนับสนุน การเขา้ถึงเทคโนโลย ี

สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ 13)โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมี

ประโยชน์ นกัเรียนสามารถเลือกรับประทาน 14)โรงเรียนใหค้วามสาํคญัเรืองการดูแลเอาใจใส่การ

ส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน 15)โรงเรียนใหค้วามสาํคญั เรือง การหนีเรียน / บุหรี ยาเสพติด และ

อบายมุขทุกชนิด  16)โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได ้ 17)โรงเรียน

มีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ  

18)โรงเรียนบริหารจดัการภายใตม้ติของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานฯ 19)โรงเรียนรับ

นกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา  9. ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย 11 แนวปฏิบติั คือ1)โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด ห้องสืบคน้ไอซีที 

พร้อมให้บริการ  2)โรงเรียนมีโรงอาหาร โรงนาํดืม ห้องนาํถนน และทางเดินถูกสุขลกัษณะ3)

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั  4)โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้

ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 5)โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั 6)โรงเรียนเป็นแหล่ง

บริการดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต ให้กับประชาชน 7)โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กับ

ประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ 8)โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพทีสมบูรณ์ 

พร้อมใหบ้ริการ 9)โรงเรียนมีทีจอดรถให ้นักเรียน ครู อย่างพอเพียง และเหมาะสม 10)โรงเรียนมี

ศนูยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 11)โรงเรียนมีป้ายบอกจุด

ต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 10. ดา้นผูป้กครอง ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั คือ 

1)ผูป้กครองดูแล/อบรมนักเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียน /ครูและสังคม 2) ผูป้กครอง

สนใจและใหค้วามสาํคญั กบัผลการประเมินพฒันาการของนักเรียน 3) ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุม

กบัโรงเรียนทุกครัง 4) ผูป้กครองเสนอแนะขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตามการดาํเนินงานของ

โรงเรียน 5) ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆ วนั ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอน

ลกูๆ 6) ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน  11. ดา้นโรงเรียน ประกอบดว้ย 8 แนว

ปฏิบติั คือ 1)โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน

2)โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจ และพฒันา  3) โรงเรียนมี

บา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั 4โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อมให้บริการนักเรียน/ครู 5)โรงเรียนมี

เครือข่ายความร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน 6)โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนั เพือ

ความเขา้ถึง เขา้ใจและพฒันา 7) โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชน 8)โรงเรียนมีบรรยากาศ
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การทาํงานทีผอ่นคลาย /มีความยดืหยุน่ 12. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 8 แนว

ปฏิบัติ คือ 1) ประชาชนสามารถเขา้มาใช้พืนทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรมต่างๆทงัส่วนตวัและ

ส่วนรวม 2) ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ให้มีความพร้อมและความ

ปลอดภัยต่อการให้บริการ  3)โรงเรียนจัดกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนและให้การช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส 4) ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุงการบริหาร และกิจกรรมการ

เรียนรู้ใหเ้หมาะสม 5)โรงเรียนสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน  6)โรงเรียนร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน 7)โรงเรียนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัประชาชนอย่างต่อเนือง  

8)ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินให้กบันักเรียน และร่วมระดมทรัพยากรเพือ

การจดัการศึกษา   

 ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 

 1. ในระดบัมธัยมศึกษายงัไม่มีความจาํเป็นทีนกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะความสามารถเป็น

ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการแต่อยา่งใด ควรมุ่งเนน้ไปทีการมีความรู้ในทุกๆ เรือง เพือหาตนเองให้พบ 

ซึงมีความสําคัญอย่างมาก ในการใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจสู่มหาวิทยาลยั หากการเรียนในระดับ

มธัยมศึกษา นกัเรียนไม่สามารถไปต่อไดใ้นระดบัมหาวิทยาลยั ก็กลายเป็นการลงทุนทางการศึกษา

ทีศนูยเ์ปล่า 

 2. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีในยุคนีถูกมองว่ามีความสําคัญคือให้

ความสําคัญกันเลยทีเดียว แล้วดูเหมือนทุกคนก็เห่อตามกันไปทังหมด ดูอย่างกาํนันผูใ้หญ่ ก็

เหมือนกนัทุกวนันี มีโทรศพัท์ กนั เครืองสองเครือง จนบางทีเปลียนเบอร์กนัจนชาวบา้นโทรหา

ไม่ได้แลว้ พอมีเรืองเดือดร้อนก็ไม่ต้องคิดโทรหาเลย เพราะมีแต่เลขาหญิงรับและบอกว่าไม่

สามารถติดต่อได ้ทาํใหคิ้ดว่าเดียวนีผูใ้หญ่ กาํนนัเขามีเลขากนัแลว้หรืออย่างไร กลบัมาทีโรงเรียน 

ถามว่าผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีความสามารถดา้นเทคโนโลยกีนัจนถึงระดบัดี หรือดีมากกนัเลยหรือ ก็

เห็นว่าน่าจะเห็นสอดคลอ้งดว้ยไม่ได ้เอาเป็นว่าให้ครูเขาเก่งๆกนั ผูอ้าํนวยการก็สนับสนุนครูเขา

อยา่งนีเห็นว่าน่าจะเอาดว้ยได ้

3. การทีจะใหผู้ป้กครองเป็นตน้แบบการเรียนรู้นันมองเป็นสิงทียากมาก หรือแทบจะ

เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะผูป้กครองส่วนใหญ่ก็มีการศึกษาทีไม่สูงมาก ในแต่ละวนัจะไดมี้โอกาสอ่าน

หนงัสือกนับา้งหรือเปล่านนัเป็นสิงทีน่าใหค้วามสนใจ ผูป้กครองเองก็หวงัว่า โรงเรียน /ครู จะเป็น

ตน้แบบในเรืองเหล่านีได ้ 

4. เรืองตน้แบบการเรียนรู้ทีจะเกิดขึนในตวัผูป้กครองนัน มองว่าวิวฒันาการเรืองนี 

ของเรายงัชา้กว่าเป็น 10 ปี เห็นจะได ้วนันีถา้ให้ดูกนัทีผูป้กครอง ยงัเป็นสังคมเกษตร ทีพูดอย่างนี
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มิไดห้มายว่า คนเป็นเกษตรจะไม่เป็นตน้แบบการเรียนรู้ไดน้ะ แต่ถา้จะให้ไดใ้นระดบัมาก นัน ยงั

ไม่สามารถเห็นสอดคลอ้งดว้ยได ้  

5. การมีส่วนร่วมของชุมชน คือการทีโรงเรียนจะใช้ประโยชน์จากชุมชนอย่างไร

นันเอง ลองคิดดูว่าโรงเรียนเป็นของผูอ้าํนวยการใช่หรือไม่ เป็นของครูใช่หรือไม่ ก็ไม่ใช่ทงันัน 

แลว้เป็นของใคร นีไงคาํตอบมนัคือโรงเรียนเป็นของชาวบา้นไง แต่เขาให้ ผูอ้าํนวยการมาบริหาร 

คือมาทาํอย่างไรจึงจะใชป้ระโยชน์จากชาวบา้นได ้ส่วนมากแลว้เห็นว่าผูอ้าํนวยการแต่ละคนไม่

เขา้ใจในเรืองการใชป้ระโยชน์จากชาวบา้น มีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังหนึงเรือง เคยกินตะกวดไหม 

ตะกวดอร่อยกว่าไก่นะ เด็กๆเวลาไดต้ะกวดมาก็จะเอามาแลกกับไก่ เด็กๆไม่ชอบกินตะกวด ที

สาํคญัมนัอยู่ทีเด็กจะชอบไล่จบัตะกวด แต่ไม่ชอบกิน ตะกวด เวลาเด็กๆไล่จบั มนัก็จะวิงขึนตน้

มะพร้าว ทีนีเด็กๆทาํอยา่งไร  เด็กๆ ก็จะวิงรอบตน้มะพร้าวไปเรือยๆ ตะกวดซึงอยู่ยอดตน้มะพร้าว

ก็จะตกลงมาเอง คือมนัเมาหวัไงละ เขา้ใจไหม ตะกวดจะมองตามเด็กๆทีวิงรอบตน้มะพร้าว สุดทา้ย

เมาหวั ตกลงมาเอง เด็กก็จบัไดต้ะกวดโดยไม่ตอ้งขึนตน้มะพร้าว แต่ก็ยาํนะว่า เด็กไม่กินตะกวด

หรอก คนใหญ่ต่างหากทีไดกิ้นตะกวด โรงเรียนก็เหมือนกนั ผูอ้าํนวยการตอ้งเวียนไปหาชาวบา้น

บ่อยๆ จนสุดท้ายชาวบ้านก็มาช่วย มาร่วมมือกับโรงเรียนเอง โรงเรียนก็ได้ประโยชน์ เพราะ

โรงเรียนเป็นของชาวบา้น  

2.  นําเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัตเิพอืให้เกดิการมธัยมศึกษาตามความต้องการ

ของประชาชน: กรณศึีกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวทิยาคม 

    ผูว้ิจยัจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานน้อย เพือนาํเสนอการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน             

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ดงันี  

   1. ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ย 26 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1) การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แข็ง และความ

อบอุ่นของครอบครัว ปัจจุบนัครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเขม้แข็งและความอบอุ่น 

เนืองจากพ่อและแม่ แยกทางกนั ปู่, ยา่, ตา, ยาย จึงรับภาระเป็นผูป้กครอง ซึงในชีวิตจริงไม่สามารถ

ใหค้วามอบอุ่นเสมือนพ่อและแม่ได ้จึงทดแทนดว้ยการตามใจหลาน ทาํให้กลายเป็นสาเหตุหนึง

ของปัญหาดา้นพฤติกรรม และอีกสาเหตุทีทาํให้ครอบครัวขาดความเขม้แข็งและความอบอุ่น คือ 

นักเรียนตอ้งไปโรงเรียนตังแต่เช้าครอบครัวไม่มีเวลาทาํกิจกรรมช่วงเช้ากับลูกๆ แนวปฏิบัติที        

2) การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ นกัเรียนสามารถนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตทงัขณะทียงัเป็นนักเรียนและ

หลงัจากเรียนจบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีพระเจา้แผน่ดินทรงมอบใหก้บัคนไทย
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ทุกคน แนวปฏิบติัที 3) การมธัยมศึกษาสร้างเยาวชนใหรั้กทอ้งถินและความเป็นไทย คนไทยตอ้งรัก

แผนดินไทย  แนวปฏิบติัที 4) การมธัยมศึกษามีคุณภาพรองรับ เด็กเก่ง เด็กทีมีความสามารถใน

ชุมชน/ทอ้งถิน ในการจะพฒันาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ตอ้งเริมจากการสร้างคุณภาพ

โรงเรียนใหเ้ป็นทียอมรับ ทาํใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทีไปเรียนทีโรงเรียนอืนๆ เชือมนัจนกลบัมา

เรียน แต่ตอ้งเกิดจากความสมคัรใจเพราะการศึกษาคือเสรีภาพในสงัคมประชาธิปไตย แนวปฏิบติัที 

5) การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ การมีสุขภาพดีคือคาํตอบของ

ชีวิต ถา้มีเงินทองแต่สุขภาพไม่ดีเงินทองทีมีก็ไม่มีประโยชน์แมน้ไม่มีเงินทองแต่สุขภาพดีก็หากิน

ไดไ้ม่ลาํบาก  แนวปฏิบติัที 6) การมธัยมศึกษาสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขให้กบัทุกคนในครอบครัว 

สังคม ประเทศชาติ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเป็นสถาบนัการศึกษาทีตอ้งอยู่คู่กบัอาํเภอ             

บางสะพานนอ้ยไปอีกเป็นร้อยๆปี การศึกษาตอ้งสามารถเปลียนพฤติกรรมของคนได ้การศึกษาจึง

จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยช์าติ 

 2. ดา้นคุณภาพผูเ้รียนประกอบดว้ย 26 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชน ดงันี แนวปฏิบัติที 1) นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์สังคมไทย ชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นสถาบนัทีคนไทยเคารพ เป็นหน้าทีทีการมธัยมศึกษาจึงตอ้งปลูกฝัง

ให้กับนักเรียนทุกคน  แนวปฏิบติัที 2)นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และ

ความสุขในชีวิต ในเรืองคุณธรรม จริยธรรม นี ศีล 5 เป็นพืนฐานที นักเรียนควรปฏิบติัให้ได ้การ

เห็นคุณค่าของชีวิตก็สาํคญั พ่อ แม่คือผูใ้หชี้วิต  แนวปฏิบติัที 3)นกัเรียนมีวินยั ซือสตัย ์สุจริต เชือใจ 

ไวใ้จ เชือถือได ้เรืองวินัย คนไทยตอ้งพฒันาเรืองวินัยทุกวนันีเด็กไทยไม่มีวินัย แนวปฏิบติัที  4)

นกัเรียนมีความสามคัคี มีนาํใจ ใฝ่สนัติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี ปัญหาสังคมทุกวนันีเพราะคน

ขาดความสามคัคี ขาดจิตสาธารณะ โรงเรียนนอกจากจะพฒันาดา้นความรู้ตอ้งพฒันาจิตใจควบคู่

กนัไปด้วย  แนวปฏิบัติที 5)นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย  มี

มนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี อาํเภอบางสะพานน้อยเป็นสังคมเล็กๆยงัเป็นสังคมชนบท การให้ความเคารพ             

ผูห้ลกัผูใ้หญ่เป็นเรืองทีตอ้งปลกูฝังไวใ้นรุ่นลกูรุ่นหลานต่อๆไป แนวปฏิบติัที 6)นกัเรียนรู้จกัการให ้

การเสียสละ รักผูอื้นมีความเมตตา ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน เป็นคุณลกัษณะของ

นกัเรียนทีจะสร้างสงัคมใหส้งบสุข  แนวปฏิบติัที  7) นกัเรียนมีความขยนั หมนัเพียร ประหยดั อด

ออม มุ่งมนั อดทน ต่อสู้ มีความกตัญ ู โรงเรียนควรปลูกฝังสิงเหล่านีให้เกิดกับนักเรียน แนว

ปฏิบติัที 8) นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี ใน

ยคุเทคโนโลยี ขอ้มูลทีถูกตอ้งเป็นสิงจาํเป็นต่อการตดัสินใจ  แนวปฏิบติัที 9) นักเรียนอ่านออก / เขียน

คล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น การอ่าน การเขียนเป็นพืนฐานในการศึกษาและต่อยอดความรู้ใน

ทุกแขนงวิชา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยเีป็นเครืองมือทีช่วยเชือมต่อโลกทงัใบ  แนวปฏิบติัที 
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10) นักเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใชเ้หตุผลในการพิจารณา แก้ปัญหา แนวปฏิบติันี

สาํคญั ช่วยใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาดว้ยปัญญาแทนกาํลงั แนวปฏิบติัที 11) นักเรียนมีทกัษะ

การทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น ทุกวนันีนักเรียนไม่มีเวลาไดช่้วยงานบา้นกนัแลว้

บางคนมีก็ไม่ยอมทาํอา้งทาํงานส่งครู ทาํการบา้น ขอเสนอแนะว่าครูใหก้ารบา้นดว้ยการทาํงานบา้น

แทน เบาแรงพ่อแม่กนับา้ง แนวปฏิบติัที 12) นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ไม่ยุง่เกียว กบัยาเสพติด อบายมุข  

ทุกชนิด  ชีวิตจริงไม่ไดสุ้ขสบายเหมือนในชีวิตโรงเรียน นกัเรียนตอ้งสามารถแกปั้ญหาและปรับตวั

เขา้กบัสงัคมภายนอกใหไ้ด ้สามารถป้องกนัตวัเองจากแรงชกัจูงดา้นลบในสงัคม เช่น อบายมุขและ

ยาเสพติดให้ได ้ แนวปฏิบติัที 13)นักเรียน มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก ในการ

เรียนอยาก ใหค้รูช่วยคิดช่วยทาํ ว่าทาํอย่างไรนักเรียนถึงจะกลา้ทีจะคิด จะถาม ยกตวัอย่างอายครู 

ไม่รู้วิชา  แนวปฏิบติัที 14) นกัเรียนมีทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารให้พ่อแม่รับประทาน 

ความสามารถในดา้นการทาํอาหารนีอยากใหค้รูช่วยเนน้ปฏิบติัเยอะๆ และใหท้าํไดจ้ริงๆ ถา้เป็นไป

ได้ มือเช้า มือเยน็ทาํให้พ่อ แม่ไดท้านไปเลย แนวปฏิบติัที 15) นักเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความ

รับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สงัคมไทย และสงัคมโลก ดีมากๆเลยเรืองความรับผดิชอบ อยากให้

เนน้เลย ทาํอยา่งไรใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบ ทุกวนันี นักเรียนขาดความรับผิดชอบ โรงเรียนตอ้งมี

กิจกรรมทีสร้างความรับผดิชอบ  แนวปฏิบติัที 16) นกัเรียนมีทกัษะการสือสารภาษาองักฤษ การมี

พืนทียนืในสงัคมการทาํงานทกัษะภาษาองักฤษตอ้งดี ยกตวัอย่างทีใกลต้วัทีสุด บางสะพานน้อยมี

ทะเล มีทีพกั มีรีสอรท มีนกัท่องเทียวต่างชาติมากมาย แต่นกัเรียนของเราพดูภาษาองักฤษไม่ได ้ 17) นักเรียน

มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชือมโยง และสงัเคราะห์ขอ้มูล การคิดเชือมโยงสาํคญัมาก ทาํอย่างไร

นักเรียนจะมองภาพรวมทังหมดเห็นการเชือมโยงจากจุดเล็กๆ อยากให้โรงเรียนเน้นให้มากๆ        

18) นักเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัไดด้้วย ตา หูจมูก ลิ น และสิงทีมองไม่เห็น พวกเรานับถือ

ศาสนาพุทธแต่เราเชือไสยศาสตร์ เราเนน้ทีพิธีกรรมมากกว่าการลงมือปฏิบติั เราใชว้ตัถุมงคลเป็น

เครืองมือดึงคนเขา้วดัดว้ยเหตุผลว่าขอใหไ้ดเ้ขา้วดักนัก่อน แลว้ก็ค่อยๆพฒันาจิตใจเขา แต่เราไม่ได ้

เริมตน้ในสิงทีถกูตอ้ง ทาํใหห้ลงผดิกนัมาจนทุกวนันี การศึกษาตอ้งช่วยใหเ้ราเดินถูก คือเริมตน้ให้

ถกูเสียก่อน แนวปฏิบติัที 19) นกัเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมีในทอ้งถิน สามารถใชป้ระโยชน์

ในการดาํรงชีวิต ทุกวนันีมีแต่จะเอา จะกอบโกยกนั ยิงเป็นของหลวงยิงแย่งกนั ดูตวัอย่างการกู้

เงินกองทุนทีรัฐบาลใหม้ามีแต่คนกูแ้ต่ไม่มีคนใชห้นี คนทีหนึงไม่ใช ้คนทีสองก็ไม่ใช ้สุดทา้ยไม่มี

ใครใช้เลยสักคน เงินทีรัฐบาลให้มาก็กลายเป็นมีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงิน อีกตัวอย่างคือการปลูก

ยางพารา ถา้ทาํเองในครอบครัวปลกูสิบไรก็เกินทาํแลว้ แต่นีเราปลูกกนั เป็นร้อยไร่ ทาํเองไม่ไหว

ตอ้งจา้งแรงงานมาช่วยทาํ คนไทยก็ไม่ทาํงานกนัแลว้ ก็มีแต่ต่างชาติมาช่วยทาํ ก็ตอ้งแบ่งรายไดใ้ห้

เขา ตอนนียางพาราถกู ก็ตอ้งแบ่งครึงกนั ลองคิดดูถา้ทาํตามทีมีกาํลงัในครอบครัว แค่ สิบไร่ เราก็ยงั
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เหลือทรัพยากรไวใ้ห้รุ่นลูกรุ่นหลานแต่ตอนนีเรากาํลงัเอาทรัพยากรทีมีแบ่งให้คนงานต่างชาติ 

สุดทา้ยลูกหลานเราก็เสียคนเพราะทาํอะไรไม่เป็น และบางคนก็ไม่ทาํอะไร  แนวปฏิบติัที 20) นักเรียน

สามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต วิถีชุมชน ทอ้งถิน วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ เรืองนี

ขอให้คิดดูว่าทุกวนันีการสืบต่อด้านประเพณี วฒันธรรม ลดน้อยลงไปเรือยๆ ยกตัวอย่างเช่น 

ประเพณีแห่เทียน สมยัก่อน ทุกโรงเรียนจะจดัขบวนเทียน ตบแต่งอย่างสวยงามแลว้พาออกแห่ให้

ประชาชนไดดู้ ไดชื้นชมในความสวยงาม ตามความสามารถของแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียน

มธัยม จะเป็นทีน่าสนใจของประชาชน เนืองจากมีบุคลากรทีมีความสามารถ มีความพร้อมดา้น

งบประมาณ แต่ปัจจุบนักิจกรรมนีลดนอ้ยลงไป ทงัโรงเรียนประถมและมธัยม เพราะว่าตอ้งเตรียม

โอเนต โรงเรียนขาดครูทีมีความสามารถดา้นงานช่าง สิบหมู่ เพราะโรงเรียนเนน้ไปทีครูหา้วิชาหลกั 

เพือตอบสนองต่อผลโอเนตทีจะบอกว่าโรงเรียนมีคุณภาพ ส่วนกิจกรรมแห่เทียนเป็นทีชืนชมของ

ประชาชนทงัอาํเภอแต่ไม่สามารถเอามาบอกถึงคุณภาพของโรงเรียนไดเ้ลย นีคือความลม้เหลวของ

การศึกษาไทยทีไม่มีใครกลา้ออกมาพูดความจริงเพราะคนพูดความจริงวนันีตายหมดแลว้ แนว

ปฏิบติัที 21) นกัเรียนมีทกัษะการเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเอง และพฒันาทอ้งถิน

ตนเอง อยากใหดู้ตวัอย่างจากพระเจา้แผนดิน พระองค์ทรงทาํให้ดูเป็นตวัอย่างในดา้นการเกษตร 

ทรงคิดคน้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือใหป้ระชาชนคนไทยไดเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

ประเทศไทยคือประเทศเกษตรกรรม  แนวปฏิบติัที 22) นักเรียนมีทักษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ 

หนา้ทีเคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ทุกวนันีนักเรียนรู้สิทธิของตน แต่ไม่รู้หน้าที ยกตวัอย่าง

ให้เห็นกันชดัๆเลย หนังสือเรียน ทุกคนรู้ในสิทธิของตนคือต้องไดรั้บแจกหนังสือเรียนฟรี แต่มี

นกัเรียนกีคนทีรู้หน้าทีว่าตอ้งเอาหนังสือมาโรงเรียน มีนักเรียนกีคนทีรู้หน้าทีว่าตอ้งอ่านหนังสือ

เรียนทีไดรั้บแจกไป  แนวปฏิบติัที 23) นักเรียนมีสุขนิสัยทีดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 

รัก ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  ร่างกายทีแข็งแรง สุขภาพจิตทีดี คือความสุขของชีวิต ศิลปะ ดนตรี กีฬาจึง

เป็นเครืองมือของคนทีเขา้ใจชีวิต  แนวปฏิบติัที 24) นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน จดัทาํ

รายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินเป็นทกัษะทีมีความสาํคญั การรู้รายรับ 

รายจ่าย ช่วยใหมี้การวางแผนในการดาํเนินชีวิต ทกัษะเหล่านีช่วยแกไ้ขปัญหาหนีสินของครอบครัว 

ช่วยคืนความสุขของครอบครัวใหก้ลบัคืนมาได ้ แนวปฏิบติั 25)นกัเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

เป็นตวัของตวัเอง และสามารถพึงพาตนเอง ความคิดริเริมสร้างสรรค์ เป็นทกัษะแห่งศตวรรษที 21 

(21st Century Skills) แนวปฏิบติัที 26) นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง / รู้ตนเอง / พบความสามารถความ

เป็นเลิศของตนเอง การคน้พบตนเองเป็นเรืองสาํคญั เพราะชีวิตไม่ไดเ้ริมตน้ทีอายุเท่าไร แต่เริมตน้

ทีคิดไดเ้มือไร การรู้ศกัยภาพตนเอง รู้ตนเอง พบความสามารถความเป็นเลิศของตนเองก่อนจึงมี

โอกาสทีจะพบความสาํเร็จก่อน    
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 3. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 17 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1) ครูอยูก่บักิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ให้คาํแนะนาํ ไม่ทิง

นักเรียน ให้ครูอยู่สอนหนังสือนักเรียนมากกว่าทีจะไปอบรม ความรู้ปริญญาตรีเพียงพอสาํหรับ

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาแลว้ สําคญัคือทาํอย่างไรให้นักเรียนชอบเรียนในวิชาทีตนเองสอน            

แนวปฏิบติัที 2) นักเรียน ทาํงานร่วมกนั ร่วมมือกัน และทาํงานเป็นทีม เด็กไทยขาดทกัษะการ

ทาํงานร่วมกนั ขาดทกัษะการใชป้ระโยชน์จากเพือน อยากให้มีความร่วมมือกนัในการเรียนแต่

ไม่ได้หมายถึงลอกกัน แนวปฏิบัติที 3) กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์ครูตอ้งมีความสามารถในการกระตุน้ให้นักเรียนแสดงศกัยภาพออกมาเพราะถา้ครูเก่ง

เด็กก็จะเก่ง แนวปฏิบติัที 4) นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา และนาํเสนอ

ความรู้อยา่งเหมาะสม โรงเรียนควรมีสัญญาณอินเตอรเนตสาํหรับบริการให้นักเรียน รัฐบาลควร

สนบัสนุนงบประมาณลงทุนดา้นนีใหม้ากอยา่ปล่อยใหเ้ป็นภาระของโรงเรียนและผูป้กครอง ทีผ่าน

มารัฐสนบัสนุนเชิงนโยบายคือการจบัเสือมือเปล่า แนวปฏิบติัที 5) นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียน

เก่ง ช่วยนกัเรียนชา้ นกัเรียนดี ดูแลเพือน  แนวปฏิบติัที 6) นักเรียนเลือกเรียนวิชาตามความชอบ / 

ความถนดั / ความสนใจ / ความตอ้งการแนวคิดนีเมือไรจะเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เพราะในความ

เป็นจริงนกัเรียนยงัตอ้งเรียนตามหลกัสูตรทีโรงเรียนกาํหนด ตามความสามารถ/ความถนัด/ความ

ตอ้งการของครู แนวปฏิบติัที 7) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/ตาม

วุฒิภาวะ ยงัเห็นโรงเรียนจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเหมือนเดิม ถา้มีการเปลียนแปลงไปจากนีเปลียนอป

ลงไปตามพฒันาการของนักเรียนจะดีมาก แนวปฏิบัติที 8) กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น 

ตอบสนองความแตกต่าง อยากเห็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทียืดหยุ่นอย่างทีว่านี มีลูกไปบอกว่า 

โรงเรียนใหเ้รียนวิทยาศาสตร์ทุกห้อง คือเรียนเหมือนกนัทงัหมดก็สงสัยว่าเด็กจะเรียนไดอ้ย่างไร 

วนันีเขา้ใจแลว้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนกนัแต่เรียนไม่เหมือนกนั คือเรียนอยา่งยดืหยุน่ตามความ

แตกต่างของเด็ก ก็ดีใจนะ เพราะถา้เรียนแบบเดิมลกูคงเรียนไม่ไหวแน่ๆ แนวปฏิบติัที 9) กิจกรรม

การเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ แนวนีเห็นดว้ยมากๆ เพราะถา้เด็กไดท้าํไดล้งมือแบบนีไม่

ตอ้งนงัท่องนงัจาํ ความเครียดก็นอ้ยลง เรียนแบบนีผูป้กครองก็ว่าสนุกดี สงสารก็แต่โรงเรียนจะมี

งบประมาณจดัซือวสัดุ อุปกรณ์ไดเ้พียงพอต่อการปฏิบติัของนกัเรียนไหม เพราะเด็กก็ซน อุปกรณ์

จะพงัหมดจนโรงเรียนจะซือมาแทนไม่ไหว  แนวปฏิบัติที 10) กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันา

นกัเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิ หนา้ที ตนเอง เรืองนีเห็นโรงเรียนก็มีกิจกรรมเลือกประธาน

นกัเรียนกนัทุกปี การเลือกตงัก็ยงัเลือกพวกพอ้งกนัอยูดี่ คนดีคนมีความสามารถถา้ไม่มีพวกก็ไม่มี

ใครเลือกเห็นดว้ยกับการมีกิจกรรมประชาธิปไตยตงัแต่ในระดบัโรงเรียน อยากให้มีการปลูกฝัง

เรืองการเลือกคนดี คนมีความสามารถ แนวปฏิบติัที 11) กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา พฒันาสติ / 
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อารมณ์ / การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด แนวทางนีดีเห็นดว้ยอย่างมาก อยากให้โรงเรียนมี

ครูศิลปะ ดนตรี กีฬา   แนวปฏิบติัที 12) กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความพร้อม และ

ความอยากรู้ อยากเรียน ถา้การเรียนไม่น่าเบือนักเรียนจะไม่หนีเรียนทาํอย่างไรการเรียนจึงจะ

สนุกสนาน แนะนําว่าควรจัดอบรมให้ครูเรืองเทคนิควิธีการสอนให้สนุกสนาน แนวปฏิบัติที        

13) กระบวนการเรียนรู้ใหอิ้สระกบันกัเรียน ไม่เน้นควบคุม เพือการสร้างวินัย ดว้ยตวันักเรียนเอง 

เสนอแนะว่าครูต้องอดทน และรอผล ผลอาจจะชา้แต่เป็นผลทียงัยืน การไม่ควบคุมเป็นการเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดค้น้พบดว้ยตวัเอง ครูตอ้งเชือมนัเสมอว่า คนทุกคนรักตวัเอง ทุกคนตอ้งการ

เป็นคนดีและตอ้งการสิงทีดีทีสุด  แนวปฏิบติัที 14) ครูมีหลกัคิดว่านักเรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้และพฒันาไดทุ้กคน ครูตอ้งไม่ตงัธงว่านกัเรียนเรียนได ้แต่ตอ้งทาํอยา่งไรใหน้กัเรียนสามารถ

พฒันาตนเองได ้ แนวปฏิบติัที 15) ครูสร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน

อยา่งสร้างสรรค ์บรรยากาศการเรียนรู้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนการรวมกนัลงมือปฏิบติัของ

นกัเรียนช่วยใหทุ้กคนรักกนั  แนวปฏิบติัที 16) กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้การฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ 

พร้อมเรียนรู้ สมาธิมีผลต่อการเรียนรู้โดยตรง การฝึกสมาธิมีวิธีการหลากหลาย กิจกรรมดนตรี ก็

เป็นวิธีฝึกสมาธิให้กบัเด็กๆไดม้าก  แนวปฏิบติัที 17) กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา / 

คน้ควา้ และนาํเสนอความรู้  การเรียนรู้ทีใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้แทนการทีครูจะเป็นผูส้อน

ความรู้วิธีนีช่วยส่งเสริมความมนัใจในตนเองของนกัเรียน การนาํเสนอความรู้ช่วยส่งเสริมความเป็น

ผูน้าํใหก้บันกัเรียนได ้

4. ดา้นการวดัประเมินผล ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1) ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล 

ผูป้กครองจะไดมี้ส่วนในการพฒันานกัเรียนและรู้ขอ้มลูของนกัเรียน คุณภาพของนกัเรียนจะไดต้รง

ตามทีผูป้กครองตอ้งการ แนวปฏิบติัที 2) การวดัประเมินผลด้านความรู้ ใชข้้อสอบมาตรฐาน

เดียวกนัทงัประเทศ การใชข้้อสอบมาตรฐานเป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ได้

มาตรฐาน สร้างความเท่าเทียมกนัของคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบติัที 3) การวดัประเมินผล ดา้น

ทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ เน้นการปฏิบติั และผลงานนักเรียน เป็นการวดัผลทีสามารถรู้ถึง

ความสามารถทงัของผูเ้รียนและครูเพราะถา้นกัเรียนทาํไดแ้สดงว่าครูมีความสามารถ แนวปฏิบติัที 

4) ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก การมีเกณฑ์มาตรฐานช่วย

ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองไม่ตอ้งแข่งขนักบัใครแต่เป็นการแข่งขนักบัตวัเอง แนวปฏิบติัที 5) ครู

นาํผลจากการวดัประเมินผลไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานกัเรียนอย่างต่อเนือง ในการ

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้แนะนาํใหมี้ผูป้กครองร่วมระดมความคิดดว้ย  แนวปฏิบติัที 6) นักเรียน

เขา้ใจเป้าหมายการวดัประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน เพือให้เป็นไปเพือการ
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ปรับปรุงการเรียนรู้นกัเรียนควรเขา้ร่วมการวางเป้าหมายการวดัประเมินผล  แนวปฏิบติัที 7) นกัเรียนที

ไม่ผา่นการวดัประเมินผล ดา้นความรู้ควรใหเ้รียนซาํชนั การซาํชนัจะเป็นการทาํร้ายเด็กหรือไม่ การ

ซาํชันเป็นการช่วยเหลือเด็กจริงหรือไม่ วนันีเราตอ้งการอะไรจากการศึกษาถา้ตอ้งการคนทีมี

คุณภาพคาํตอบคือซาํชนั ถา้ตอ้งการปริมาณของคนทีจบการศึกษาคาํตอบคือไม่ตอ้งซาํชนั  

 5. ดา้นทักษะความสามารถของครู ประกอบดว้ย 15 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1) ครูเขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั และ

สามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน ความรู้ในเรืองเหล่านีสาํคัญต่อครูมากทีสุด สิง

สาํคญัมากกว่าความรู้ของครูคือความเขา้ใจในตวันักเรียน  แนวปฏิบติัที 2) ครูมีทศันคติทีดี เอาใจ

ใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ นอกจาก พ่อ แม่ และเพือนแลว้ คนที

นักเรียนไวใ้จทีสุดคือ ครู แนวปฏิบติัที 3) ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ เราเรียนรู้สิงต่างๆมากมาย เพือให้ผูอื้นยอมรับว่าเราเป็นคนมีความรู้

ความสามารถแต่เรากลบัไม่เรียนรู้ตวัเรา บา้นเรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา เรารู้คนอืน

มากมายเท่ากับทีคนอืนก็รู้จักเรามากมายทงัหมดนีเพืออะไร แนวปฏิบัติที 4) ครูมีทักษะการ

แกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ ตน้แบบทีดีมีค่ากว่าคาํสอน แนว

ปฏิบติัที 5) ครูยมิแยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการของนกัเรียน 

คนเป็นครูตอ้งรักเด็ก ความรู้สามารถหาไดจ้ากสือต่างๆ มากมาย แต่ความรักความเมตตาจิตใจทีดี 

ครูเท่านนัทีจะให้ได ้แนวปฏิบติัที 6) ครูไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟังความ

คิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน อยากใหค้รูมีจิตใจดี ใจเยน็ เขา้ใจนกัเรียน ครูตอ้งไม่ใช่แค่เรียน

เก่ง แนวปฏิบติัที 7) ครูเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ถา้ครูเป็นตน้แบบไม่ได ้นกัเรียนจะดู

ตน้แบบจากใครไดอี้ก อยากใหค้รูอยา่งนอ้ยก็ควรมีศีล 5 ทีสามารถเป็นตน้ได ้ แนวปฏิบติัที 8) ครู

ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สงัคม ครูมาจากทีอืนกนัเป็นส่วนใหญ่ ถา้อยูแ่ต่ในโรงเรียนก็ไม่

เป็นทีรู้จกั การออกเยยีมบา้น การร่วมกิจกรรมในชุมชนประโยชนทางหนึงคือไดใ้ชค้วามสามารถที

มีมาพฒันาชุมชน อีกทางหนึงชุมชนรู้จกัครู ครูก็อาศยัในชุมชนดว้ยความสุขความปลอดภยั แนว

ปฏิบติัที 9) ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ถา้ครู

ทาํงานเป็นทีมไม่ได ้แลว้จะสามารถสอนนกัเรียนใหท้าํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งไร แนวปฏิบติัที 10) ครู

ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ แมน้ว่าเทคโนโลยีจะ

เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วแต่ครูก็ตอ้งกา้วใหท้นักบัเทคโนโลย ี แนวปฏิบติัที 11) ครู มีความเมตตา 

กรุณา เอืออาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดีต่อนกัเรียน องค์ความรู้นันสาํคญัแต่สิงทีสาํคญักว่าความรู้

คือ ความเมตตากรุณาทีเกิดจากจิตใจของคุณครู แนวปฏิบติัที 12) ครูมีความเสียสละ มีความอดทน  

มีมนุษยส์มัพนัธ ์ รู้หนา้ที  มีความซือสตัย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ครูคือผูส้ร้างโลก ครูตอ้ง
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อดทน ขอ้ใหก้าํลงัใจครู  แนวปฏิบติัที 13) ครูไม่ยุง่เกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด อยากให้

มีกฎ ระเบียบทีลงโทษในเรืองยาเสพติด ครูทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดตอ้งดาํเนินการอย่างเด็ดขาด ครู

ทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดใหอ้อกจากราชการ แนวปฏิบติัที 14) ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย 

ในการพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั นักเรียนมีความแตกต่างกนัครูจึงตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการที

แตกต่าง แนวปฏิบติัที 15) ครูทุกคนมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี ถา้ตอ้งการใหน้กัเรียนสามารถพดู

ภาษาองักฤษได ้ครูควรพดูภาษาองักฤษไดก่้อน ทุกวนันี นกัเรียนบางคนทงัสปัดาห์ไม่ไดมี้โอกาสพูด

ภาษาองักฤษเลย ทังทีเรียนภาษาองักฤษแทบทุกวัน ยิ งนอกห้องเรียนไม่ต้องพูดถึงไม่มีการพูด

ภาษาองักฤษกนัเลยเพราะอะไร ก็เพราะครูก็อายทีจะพดูภาษาองักฤษกนัเอง หากสามารถทาํให้การพูด

ภาษาองักฤษเป็นวิถีชีวิตปกติได ้นกัเรียนจะเก่งภาษาองักฤษ 

6.ดา้นคุณภาพชีวิตครู ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1) ครูมีเวลาอยูก่บัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลกูๆ   

ครูก็มีครอบครัว อยากมีเวลาอยูก่บัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลกูๆ ขอเวลาราชการ

กลบัคืนใหค้รู แนวปฏิบติัที 2) ครูมีสวสัดิการ มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ขอสวสัดิการ/ขวญั

และกาํลงัใจในการทาํงานทีเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในสงัคมอยา่งภาคภูมิใจ แนวปฏิบติัที 3) ครูได้

ศึกษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขาทีชอบ/สนใจ รัฐควรจดัสวสัดิการให้ครูทีทาํงานตงัแต่ 5 ปี        

ขึนไป ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาทีชอบทีสนใจ  แนวปฏิบติัที 4) ครูมีเวลาติดตาม

ข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม และปฏิบติัศาสนกิจ  อยากไดเ้วลากลบัคืนมา ทาํไมครูถึงตอ้งมา

โรงเรียนตงัแต่ 7.30 น ทงัทีเวลาราชการก็ 8.30 น วนัพระครูก็ไม่ไดไ้ปวดั อยากให้เปลียนวนัพระ

เป็นวนั เสาร์ อาทิตย ์ แนวปฏิบติัที 5) ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต ครูมีหนีสินกนัมาก ควร

มีการระดมความคิดในเรืองนี หาแนวทางในการช่วยเหลือให้ครูมีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวิต 

แนวปฏิบติัที 6) ครูเป็นแบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนับถือในสังคม สังคมยงัยกย่องให้ครูเป็นพ่อ

พิมพ ์แม่พิมพ ์ของชาติ ครูควรเป็นแบบอยา่งให้กบัสังคม  แนวปฏิบติัที  7) ครูมีความกา้วหน้าใน

วิชาชีพ ไม่ต้องทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพตวันักเรียน การประเมินคุณภาพครูควร

ประเมินจากคุณภาพนกัเรียน  การตรวจเอกสารเพือรองรับคุณภาพครูเป็นการส่งเสริมความอ่อนแอ

ของระบบการศึกษา แนวปฏิบติัที  

 7. ดา้นผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 10 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ดังนี แนวปฏิบัติที 1) ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้ ํา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนต้องกลา้นํา กล้า

เปลียนแปลง กลา้รับผดิชอบ ตอ้งกลา้ทีจะพฒันา  แนวปฏิบติัที 2) ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เน้น

การมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ ผูอ้าํนวยการตอ้งรับฟังความคิดของคนอืนดว้ย อะไรไม่เป็น

ประโยชน์ต่อนกัเรียนก็ไม่ควรทาํ  แนวปฏิบติัที 3) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม ทุก
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คนสามารถทาํงานดว้ยกนัได ้ผูอ้าํนวยการตอ้งเขา้ใจความสามารถและความตอ้งการของ นักเรียน 

ผูป้กครอง และครู  แนวปฏิบติัที 4) ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่โกงไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน์ที

จะเกิดกบันักเรียน ตอ้งมีความจริงใจต่อการพฒันาโรงเรียน แนวปฏิบติัที 5) ผูบ้ริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีศีล5  ธรรมมะพืนฐานทีทุกคนควรรักษาใหไ้ดคื้อศีล 5 คนมีศีลเป็นคนดี  แนวปฏิบติัที 

6) ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้างแรงจูงใจ / บนัดาลใจ การให้คนอืนทาํงานให้สาํเร็จนัน การสร้าง

แรงจูงใจ การโนม้นา้วใจเป็นสิงทีตอ้งมี   แนวปฏิบติัที 7) ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็นแบบอย่างทีดีของ

สงัคม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นสญัลกัษณ์ขององคก์ร แนวปฏิบติัที 8) ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธที์ดี 

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย บุคลิกของผูอ้าํนวยการส่งผลโดยตรงต่อความสาํเร็จ

ของงาน แนวปฏิบติัที 9) ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยู่โรงเรียน ไม่เน้น อบรม / สัมมนา ความรู้

ความสามารถของครูทีขึนมาเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนนันเพียงพอสาํหรับการบริหารโรงเรียนให้

สาํเร็จได ้แต่สิงทีมีไม่เพียงพอทีจะบริหารโรงเรียนให้สาํเร็จคือ เวลาในการบริหารโรงเรียน  แนว

ปฏิบติัที 10) ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่ยา้ยบ่อย  ทาํไมผูบ้ริหาร

โรงเรียนจึงยา้ยกนับ่อย ไม่อยากใหผู้อ้าํนวยการยา้ย อยากใหผู้อ้าํนวยการอยูพ่ฒันาโรงเรียนนานๆ  

8.  ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 19  แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชน ดังนี แนวปฏิบติัที 1)โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนักเรียนให้ผูป้กครองเชือถือ / 

ยอมรับและไวว้างใจ ถา้โรงเรียนมีคุณภาพ ผูป้กครองก็ส่งลูกมาเรียน อยากให้ครูสอนนักเรียนกนั

ใหดี้ๆ ใหค้รูตงัใจสอนนกัเรียน แนวปฏิบติัที 2)โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อห้อง เพือการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ จาํนวนนกัเรียนทีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

มุ่งเนน้คุณภาพคือ 25 คน แนวปฏิบติัที 3)โรงเรียนจดัให้มีครู 2 คน ต่อหนึงห้องเรียน เพือคุณภาพ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  การมีครู 2 คน ต่อหอ้งเรียนช่วยใหกิ้จกรรมทีนกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติั

เป็นไปอย่างทั วถึง และนักเรียนจะได้รับการแนะนําอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ           

แนวปฏิบติัที 4)โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ การสนบัสนุนสือ อุปกรณ์

สาํหรับการเรียนการสอนจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพของนักเรียน อยากให้

โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์ต่างๆครบ พร้อมสาํหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แนวปฏิบติัที       

5)โรงเรียนลดการแข่งขนั เน้นการแข่งขนักบัตนเอง และการแบ่งปัน การแข่งขนัทีดีทีสุดคือการ

แข่งขนักบัตวัเอง แข่งกบัศกัยภาพของตนเอง พฒันาตนเองใหไ้ดต้ามเกณฑ์ทีกาํหนด แนวปฏิบติัที 

6)โรงเรียนบริหารจดัการยึดหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดยประชาชน โรงเรียนเป็นของ

ประชาชน การพฒันาทียงัยืนตอ้งมาจากประชาชน แนวปฏิบติัที 7)โรงเรียนมีเจา้หน้าทีการเงิน 

เจา้หนา้ทีบญัชี หวัหนา้พสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบติังาน การ

ใหค้รูมาทาํหนา้ทีการเงิน พสัดุ ซึงครูไม่ไดมี้ความรู้ดา้นนีโดยตรงทาํให้ขาดประสิทธิภาพในการ
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ทาํงาน ขาดประสิทธิผลในงาน  แนวปฏิบติัที 8)โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เป็นการพฒันาตามหลกัการเขา้ถึง เขา้ใจ พฒันา แนว

ปฏิบติัที 9) โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา ฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง แต่

เนน้ความสมคัรใจ ปัญหาทีเกิดกบัโรงเรียนคือการไดม้าซึงกรรมการตามตาํแหน่งทีกาํหนดโดยรัฐ

เมือปฏิบติัจริงกลุ่มคนตามตาํแหน่งไม่สามารถมารวมประชุมไดเ้นืองจากคนกลุ่มนีมีภารกิจทีสาํคญั

มากมาย การเปิดโอกาสให้คนทีมีความพร้อมและความต้องการทีจะเขา้มาช่วยพฒันาดว้ยความ

สมคัรใจจึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างแทจ้ริง แนวปฏิบัติที 10)โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ 

สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งพอเพียง โรงเรียนมีงบประมาณทีไดรั้บจากรัฐบาล แต่ในการใช้

งบประมาณกลบัเป็นการใชเ้พือพฒันาดา้นกายภาพมากกว่าการใชเ้พือพฒันาการเรียนการสอนหรือ 

สืออุปกรณ์การเรียน โรงเรียนควรใชง้บประมาณเพือการจดัหา สือ วสัดุ อุปกรณ์เพือการเรียนการ

สอน เน้นการพฒันานักเรียน แนวปฏิบัติที 11)โรงเรียน สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม อย่างต่อเนือง ถึงแมน้ว่าคุณภาพโรงเรียนจะดูจากผลการสอบโอเนตก็ตามแต่ด้าน

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนก็ควรให้ความสาํคญั แนวปฏิบติัที 12)โรงเรียน สนับสนุน การ

เขา้ถึงเทคโนโลย ีสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ วนันีเราเทคโนโลยีพฒันาไป

อยา่งรวดเร็ว โรงเรียนจะพฒันานกัเรียนให้ทนัเทคโนโลยีไดอ้ย่างไร การเขา้ถึงเทคโนโลยีจึงเป็น

ทางออกทีดีทีสุด แนวปฏิบัติที 13)โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมีประโยชน์ นักเรียน

สามารถเลือกรับประทาน อาหารทีมีคุณภาพส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมอง อาหารเชา้เป็นมือที

สาํคญั นกัเรียนมาโรงเรียนตงัแต่เชา้บางคนไม่ไดท้านอาหารเชา้ หากโรงเรียนสามารถจดัอาหารให้

นกัเรียนไดรั้บประทานก็จะเป็นประโยชน์  แนวปฏิบติัที 14)โรงเรียนให้ความสาํคญั เรืองการดูแล 

เอาใจใส่การส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียนทุกคนเมือเขา้มาสู่รัวโรงเรียนทุกคนตอ้งไดรั้บ

การดูแลอยา่งเท่าเทียม ทวัถึง แนวปฏิบติัที 15)โรงเรียนให้ความสาํคญั เรือง การหนีเรียน/บุหรี/ยา

เสพติด และอบายมุขทุกชนิด อุปสรรคพืนฐานทีทาํใหโ้รงเรียนไม่มีคุณภาพก็คือ การหนีเรียน/บุหรี/

ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด ถา้โรงเรียนสามารถหาวิธีการกาํจัดสิงเหล่านีให้หมดไปจาก

โรงเรียนไดโ้รงเรียนจะมีคุณภาพอยา่งแน่นอน  นักเรียนหนีเรียนก็เท่ากบัไม่ไดเ้รียนหนังสือ บุหรี

และยาเสพติดทาํลายสมองก็เท่ากบัไม่ไดเ้รียนหนังสือ อบายมุขทุกชนิดทาํลายคนก็เท่ากบัไม่ได้

เรียนหนังสือ เมือไม่ได้เรียนหนังสือ สอบโอเนตก็ทาํข้อสอบไม่ได้ผลโอเนตก็ตาํ โรงเรียนก็

คุณภาพตาํ  แนวปฏิบติัที 16)โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได ้

สิงสาํคญัทีบอกถึงความโปร่งใสของการบริหารจดัการคือ ระบบการเงิน การบญัชี ทีตรวจสอบได ้

แนวปฏิบติัที 17)โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชีและงาน

พสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถดา้นการเงิน พสัดุมา
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ทาํงานไม่ควรทิ งให้เป็นภาระของครู แนวปฏิบัติที 18)โรงเรียนบริหารจัดการภายใต้มติของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ฯผูอ้าํนวยการโรงเรียนตอ้งไม่คิดเองทาํเองไม่ใชค้วามคิด

ตนเองเป็นใหญ่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตอ้งรับผดิชอบหากบริหารโรงเรียนลม้เหลวไร้คุณภาพ แนว

ปฏิบติัที 19)โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา เด็กทุกคนตอ้ง

ไดเ้รียนโรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธนกัเรียน   

 9. ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย 11 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี แนวปฏิบัติที 1)โรงเรียนมี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที พร้อมใหบ้ริการ หอ้งปฏิบติัการต่างๆช่วยให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ลงมือทาํ การไดป้ฏิบติัจริงทาํให้ไม่ตอ้งท่องจาํ แนวปฏิบติัที 2)โรงเรียนมีโรงอาหาร โรงนาํดืม 

หอ้งนาํถนน และทางเดินถกูสุขลกัษณะ คุณภาพชีวิตของนกัเรียนตอ้งไดรั้บการดูแล ความปลอดภยั

เป็นสิงสาํคญั แนวปฏิบติัที 3)โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั  พืนทีสี

เขียวช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย ความสะอาด เรียบร้อยจะติดในความทรงจาํ แนวปฏิบัติที           

4)โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการเป็นทักษะในศตวรรษที 21 ความคิดสร้างสรรค์เป็นพืนฐานของชีวิต แนวปฏิบติัที       

5)โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั ไฟฟ้าเป็นปัจจยัทีสาํคญัแต่ความปลอดภยัจากไฟฟ้าสาํคญักว่า 

โรงเรียนมี เด็กๆ จึงควรให้ความสาํคญักบัความปลอดภยัของไฟฟ้า แนวปฏิบติัที 6)โรงเรียนเป็น

แหล่งบริการด้านเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต ให้กับประชาชน โรงเรียนเป็นของประชาชน 

งบประมาณของโรงเรียนมาจากภาษีของประชาชน ประชาชนทุกคนเป็นเจา้ของโรงเรียน เป็นการ

ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทีโรงเรียนมีให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษาอย่างสูงสุด แนวปฏิบติัที     

7) โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กบัประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ การศึกษาคือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษามากมาย โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัทุกคน แนว

ปฏิบติัที 8)โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพทีสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ การเรียนรู้

สามารถเกิดขึนไดทุ้กทีทุกเวลา ความสมบูรณ์ ความพร้อมต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาเป็นหนา้ที

ทีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการ  แนวปฏิบติัที  9)โรงเรียนมีทีจอดรถให้ นักเรียน ครู อย่างพอเพียง และ

เหมาะสม ความปลอดภยัทางจิตใจมีผลต่อสมาธิการทาํงานและการเรียนรู้ โรงเรียนมีทีจอดรถ

นกัเรียนจะไดไ้ม่ตอ้งจอดรถนอกโรงเรียน ครูทาํงานดว้ยความสบายใจไม่ตอ้งกงัวลหรือเป็นห่วงรถ   

แนวปฏิบติัที 10)โรงเรียนมีศนูยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

โรงเรียนมีความพร้อมดา้นอาคารสถานที สามารถเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และไดใ้ชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า แนวปฏิบัติที 11)โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆทีเอือต่อการ
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เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สามารถเกิดขึนไดอ้ย่างหลากหลาย ทุกสิงทุกอย่างใน

โรงเรียนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนมีจิตใจทีดีงาน 

 10.  ดา้นผูป้กครอง ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชน ดังนี แนวปฏิบติัที 1) ผูป้กครองดูแล/อบรมนักเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของ

โรงเรียน /ครูและสงัคม พ่อ แม่มีหนา้ทีอบรมดูแลนกัเรียนใหค้วามอบอุ่นเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้

นักเรียน  แนวปฏิบติัที 2) ผูป้กครองสนใจและให้ความสาํคญั กบัผลการประเมินพฒันาการของ

นักเรียน นักเรียนมีความสามารถทีแตกต่างกัน การเรียนรู้ต่างกัน ผลการประเมินจะช่วยให้

ผูป้กครองเติมเต็มความสมบูรณ์ใหก้บัลกูๆ แนวปฏิบติัที 3) ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรียน

ทุกครัง การแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการในการพฒันา ทาํให้เกิดการพฒันาทีตรงตามความ

ตอ้งการและเกิดความยงัยนื  แนวปฏิบติัที 4) ผูป้กครองเสนอแนะขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตาม

การดาํเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนตอ้งพฒันาไปตามความตอ้งการของชุมชน แนวปฏิบติัที       

5) ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆวนั ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอนลูก  ๆความ

อบอุ่นและเขม้แข็งของครอบครัวเกิดจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว การทานอาหารฝีมือ

แม่ช่วยใหน้กัเรียนมีจิตใจทีอ่อนโยน แนวปฏิบติัที 6) ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของ

นกัเรียน ช่วยใหค้รูจดักิจกรรมไดต้รงตามศกัยภาพของนักเรียน ช่วยให้ครูรู้จกันักเรียนไดใ้นเวลา

อนัรวดเร็ว 

11. ดา้นโรงเรียน ประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ดงันี แนวปฏิบติัที 1)โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และ

ช่วยพฒันาโรงเรียน นกัการภารโรงมีความสาํคญักบัโรงเรียนควรมีการบรรจุทดแทนอตัราทีเกษียณ

แนวปฏิบติัที 2)โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจ และ

พฒันา โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคน กลุ่มทีผูกพนักับโรงเรียนก็คือ ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง 

สนบัสนุนให้มีการรวมตวักนัเช่นเป็นชมรม แลว้พฒันาต่อยอดเป็นสมาคม แนวปฏิบติัที 3) โรงเรียนมี

บา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั บา้นพกัครูมีความจาํเป็นอยา่งมาก ครูบรรจุมาใหม่ถา้ไม่มี

บา้นพกั ก็ต้องเช่าทาํให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน เงินเดือนก็จะไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต 

สาํหรับบา้นพกัครูในโรงเรียนควรไดรั้บการดูแล ปรับปรุงใหมี้ความปลอดภยัในการพกัอาศยั เช่น 

ฝนตกหลงัคารัว แนวปฏิบติัที 4โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อมใหบ้ริการนกัเรียน/ครูโรงเรียนมีกิจกรรม

ต่างๆมากมายถา้ไม่มีรถสาํหรับบริการการทาํกิจกรรมต่างๆ ก็ยากลาํบาก เช่น การพานักเรียนไป

แข่งขนัรายการต่างๆ ถา้โรงเรียนจอ้งเช่ารถก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะทาํใหน้กัเรียนขาดโอกาส 

ครูไปอบรม ถา้ไม่มีรถก็ไปไม่ไดถ้า้ตอ้งเช่ารถไป ค่าใชจ่้ายก็จะเพิมขึน ทาํให้ครูเสียโอกาส  แนว

ปฏิบติัที 5)โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน เครือข่ายความร่วมมือเป็นสิง
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สาํคญั การระดมความคิดเห็นทาํใหไ้ดมุ้มมองทีแตกต่าง นาํไปสู่ความร่วมมือในดา้นต่างๆมากขึน 

เครือข่ายความร่วมมือเปรียบเสมือนการทาํงานเป็นทีม แนวปฏิบติัที 6)โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรคร่์วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจและพฒันา การพฒันาทียงัยืนตอ้งเริมตน้จากการเขา้ถึง 

เพราะเมือเขา้ถึงกนั จะทาํให้เกิดความเขา้ใจกนั เมือเขา้ใจกนัก็จะรู้ความตอ้งการทีแทจ้ริงของกนั

และกัน จึงนําไปสู่การพัฒนาทีตรงกับความต้องการจึงเป็นการพฒันาทียงัยืน แนวปฏิบัติที            

7) โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชนโรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ วฒันธรรมการใหบ้ริการจึง

มีความสําคัญ การบริการทาํให้ผูเ้ข้ามารับบริการมีความสุข เมือมีความสุขก็อยากมารับบริการ 

การศึกษาก็จะพฒันาคุณภาพของคนก็จะเกิดขึน แนวปฏิบติัที 8)โรงเรียนมีบรรยากาศการทาํงานที

ผ่อนคลาย /มีความยืดหยุ่น บรรยากาศดีเอือต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึนคุณภาพก็เกิดขึน 

โรงเรียนมีคุณภาพทุกคนอยากมาใชบ้ริการกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

 12. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั มีรายละเอียดการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี แนวปฏิบัติที 1) ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พืนทีใน

โรงเรียนเพือจดักิจกรรมต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม โรงเรียนเป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิในการ

รับบริการ และมีหน้าทีดูแลรักษาไปพร้อมกันแนวปฏิบัติที 2) ชุมชนร่วมพัฒนา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ให้มีความพร้อมและความปลอดภยัต่อการให้บริการ เมือโรงเรียน

เป็นของชุมชน ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียนการร่วมพฒันาสามารถเกิดขึนได ้โรงเรียนจึงตอ้งไม่

แปลกแยกออกจากชุมชน ตอ้งเป็นส่วนหนึงของชุมชน ครูตอ้งร่วมกิจกรรมของชุมชน ไม่รักเกียจ

ชุมชน  แนวปฏิบติัที 3)โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสงัคมและชุมชนและใหก้ารช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทีตอ้งให้บริการชุมชน และในสังคมประชาธิปไตยโรงเรียนไม่สามารถ

ปฏิเสธนักเรียนไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม แนวปฏิบติัที 4) ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาชน 

ปรับปรุงการบริหาร และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน แนวปฏิบติัที 5)โรงเรียนสนับสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 

การใช้งบประมาณทีมีอย่างจาํกัดของโรงเรียนวิธีการหนึงคือ การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด การนําทรัพยากรทีมีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเป็น

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ แนวปฏิบัติที 6)โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึง

เดียวกบัชุมชน ครูเป็นบุคคลทีมีความสามารถทีชุมชนยอมรับ การเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน แนวปฏิบัติที 7)โรงเรียนเสริมสร้าง

ความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชนอยา่งต่อเนือง การมีกิจกรมร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนช่วยทาํ

ให้เกิดความเขา้ใจ ความไวใ้จกนั นาํไปสู่ความสัมพนัธ์ทีดี แนวปฏิบติัที 8) ชุมชนร่วมถ่ายทอด

ความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถินให้กบันักเรียน และร่วมระดมทรัพยากรเพือการจดัการศึกษา 
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การศึกษาไม่ใชเ้พียงแต่ครูหรือโรงเรียนเท่านัน ชุมชนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กบันักเรียน 

เพราะภูมิปัญญาของชุมชน ครูซึงเป็นบุคคลภายนอกชุมชนไม่สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้เหล่านัน

แลว้นาํมาถ่ายทอดใหก้บันกัเรียนไดดี้เท่าชุมชนได ้ 

 สรุป 

 การมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม มีความเหมาะสมกบับริบท เป็นไปไดใ้น

การนาํไปปฏิบติั มีความสอดคลอ้งเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาสถานศึกษา 
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บทที 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรือง “ การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียน

บางสะพานน้อยวิทยาคม”  มีวตัถุประสงค์ เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด                   

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม และ

เพือนําเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม เป็นการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงอนาคต 

เทคนิค EDFR  ( Ethnographic Delphi Futures Research) ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 19 ท่าน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi  Structured  Interview) EDFR 

รอบที 1 และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  EDFR รอบที 2 และ3 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดาํเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และ2)

แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  ในรอบที 2 และ 3 ผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บดว้ยตนเอง    

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และ          

ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และการวิเคราะห์เนือหา

(Content Analysis)  

 

สรุปผลการวจิยั 

การวิจยัครังนีผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งันี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR               

( Ethnographic Delphi Futures Research) เพือทราบการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิด                   

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม           

สรุปได ้ ดงันี การมธัยมศึกษา และแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  ประกอบดว้ย  12 ดา้น 140 แนวปฏิบติั  

ไดแ้ก่   1) ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา มี 6 แนวปฏิบติั  2) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน มี 26 แนวปฏิบติั                

3) ดา้นกระบวนการเรียนรู้  มี 17 แนวปฏิบติั    4) ดา้นการวดัประเมินผล มี 7 แนวปฏิบติั   5) ดา้น

ทกัษะความสามารถของครู มี 15 แนวปฏิบัติ  6) ด้านคุณภาพชีวิตครู มี 7 แนวปฏิบติั  7) ดา้น

ผูบ้ริหาร มี 10 แนวปฏิบติั  8) ดา้นการบริหารจดัการ มี 19 แนวปฏิบติั  9) ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่ง
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เรียนรู้ มี 11 แนวปฏิบติั  10) ดา้นผูป้กครอง มี 6 แนวปฏิบติั  11)  ดา้นโรงเรียน มี 8 แนวปฏิบติั  และ

12) ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   มี 8 แนวปฏิบติั  มีรายละเอียดดงันี  

 1.   ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่         

 1) การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว 2) การ

มธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมธัยมศึกษา

สร้างเยาวชนใหรั้กทอ้งถินและความเป็นไทย 4) การมธัยมศึกษามีคุณภาพรองรับ เด็กเก่ง เด็กทีมี

ความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน 5) การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ 

6) การมธัยมศึกษาสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขใหก้บัทุกคนในครอบครัว สงัคม ประเทศชาติ  

2.  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ประกอบ 26 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

 1) นกัเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 2) นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็น

คุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต  3) นกัเรียนมีวินยั ซือสตัย ์สุจริต เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้ 4) นักเรียน

มีความสามคัคี มีนาํใจ ฝ่สนัติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี   5) นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท อ่อน

น้อม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 6) นักเรียน รู้จกัการให้ การเสียสละ รักผูอื้นมี

ความเมตตา ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน 7) นักเรียนมีความขยนั หมนัเพียร ประหยดั 

อดออม มุ่งมนั อดทน ต่อสู้ มีความกตญั ู  8) นักเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง 

สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี  9) นกัเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น 

10) นักเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใชเ้หตุผลในการพิจารณา แกปั้ญหา 11) นักเรียนมี

ทกัษะการทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบา้น 12) นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ไม่ยุง่เกียว กบัยาเสพ

ติด อบายมุข ทุกชนิด  13) นักเรียน มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก 14) นักเรียนมี

ทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารให้พ่อแม่รับประทาน 15) นักเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 16) นักเรียนมีทักษะการสือสาร

ภาษาองักฤษ  17) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชือมโยง และสงัเคราะห์ขอ้มลู  18) นกัเรียน

ไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัไดด้ว้ย ตา หูจมูก ลิ น และสิงทีมองไม่เห็น 19) นักเรียนสามารถรักษา

ทรัพยากรทีมีในทอ้งถิน สามารถใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิต 20) นักเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต 

วิถีชุมชน ทอ้งถิน วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ 21) นักเรียนมีทกัษะการเกษตร 

สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตัวเอง และพัฒนาท้องถินตนเอง 22) นักเรียนมีทักษะ

ประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หนา้ทีเคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั 23) นกัเรียน มีสุขนิสยัทีดี มีสุขภาพ

กายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี รัก ศิลปะ ดนตรี  กีฬา 24) นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน จดัทาํ

รายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต 25) นักเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เป็นตวัของตวัเอง และ
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สามารถพึงพาตนเอง  26) นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง / รู้ตนเอง / พบความสามารถความเป็นเลิศของ

ตนเอง   

 3.  ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 17 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) ครูอยูก่บักิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิงนกัเรียน 2) นกัเรียน ทาํงาน

ร่วมกนั ร่วมมือกัน และทาํงานเป็นทีม 3) กระบวนการเรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ 4) นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา และนาํเสนอความรู้อย่าง

เหมาะสม 5) นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นกัเรียนเก่ง ช่วยนกัเรียนชา้ นกัเรียนดี ดูแลเพือน 6) นกัเรียนเลือก

เรียนวิชาตามความชอบ / ความถนดั / ความสนใจ / ความตอ้งการ  7) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้ง

ตามพฒันาการ และการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ  8) กิจกรรมการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ ตอบสนองความ

แตกต่าง 9) กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ 10) กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันา

นักเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิ หน้าที ตนเอง 11) กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา พฒันาสติ / 

อารมณ์ / การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด 12) กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความ

พร้อม และความอยากรู้ อยากเรียน 13) กระบวนการเรียนรู้ใหอิ้สระกบันกัเรียน ไม่เนน้ควบคุม เพือ

การสร้างวินัย ด้วยตวันักเรียนเอง 14) ครูมีหลกัคิดว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พฒันาไดทุ้กคน 15) ครูสร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค ์ 

16) กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ พร้อมเรียนรู้ 17) กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการแสวงหา / คน้ควา้ และนาํเสนอความรู้   

 4.  ดา้นการวดัประเมินผล ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล 2) การวดัประเมินผลดา้น

ความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ  3) การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ /

พฒันาการ เนน้การปฏิบติั และผลงานนกัเรียน  4) ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใช้

อารมณ์ ความรู้สึก  5) ครูนาํผลจากการวดัประเมินผล ไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันา

นกัเรียนอยา่งต่อเนือง  6)  นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมายการวดัประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้

ของตน 7) นกัเรียนทีไม่ผา่นการวดัประเมินผล ดา้นความรู้ควรใหเ้รียน ซาํชนั   

  5.  ดา้นทกัษะความสามารถของครู ประกอบดว้ย 15 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) ครู เขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั และสามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของ

นกัเรียน  2) ครูมีทศันคติทีดี เอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ให้ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ 3) ครู

นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4) ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา 

การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ  5) ครู ยมิแยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เคารพต่อ

ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการของนกัเรียน 6) ครู ไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน ควบคุมอารมณ์/ 
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รับฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน  7) ครูเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม จริยธรรม 8) ครู

ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม 9) ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวิจยั มา

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  10) ครูใชเ้ทคโนโลยีได้เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และการ

แสวงหาความรู้  11) ครู มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดีต่อนักเรียน 12) ครูมี

ความเสียสละ มีความอดทน มีมนุษย์สัมพนัธ์ รู้หน้าที  มีความซือสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบ  13)  ครูไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 14) ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ที

หลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั  15) ครูทุกคนมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี  

6.  ดา้นคุณภาพชีวิตครู ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) ครูมีเวลาอยูก่บัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลกูๆ 2) ครูมีสวสัดิการ 

มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน 3) ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขาทีชอบและสนใจ   

4) ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม และปฏิบติัศาสนกิจ  5) ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อ

การดาํรงชีวิต  6) ครูเป็นแบบอยา่งทีดีเป็นทียอมรับนบัถือในสงัคม 7) ครูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

ไม่ตอ้งทาํเอกสารผลงาน แต่ดูผลจากคุณภาพตวันกัเรียน 

 7.  ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย 10 แนวปฏิบัต ิได้แก่ 

  1)  ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ 2) ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม และ

การกระจายอาํนาจ 3) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม 4) ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่โกง

ไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน 5) ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีล  6) ผูบ้ริหารมี

ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ / บนัดาลใจ 7) ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็นแบบอยา่งทีดีของสงัคม  8) ผูบ้ริหาร

มีมนุษยส์มัพนัธที์ดี ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย  9) ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยู่

โรงเรียน ไม่เนน้ อบรม / สมัมนา  10) ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน ไม่

ยา้ยบ่อย   

 8.  ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 19 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้ผูป้กครองเชือถือ / ยอมรับและไวว้างใจ  

2) โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อหอ้ง เพือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ  3) โรงเรียน

จดัใหมี้ครู 2 คน ต่อหนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4) โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์

เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ  5) โรงเรียนลดการแข่งขนั เน้นการแข่งขนักบัตนเอง และการ

เป็นแบ่งปัน 6) โรงเรียนบริหารจดัการยดึหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดยประชาชน 7) โรงเรียนมี

เจา้หน้าทีการเงิน เจา้หน้าทีบญัชี หัวหน้าพสัดุ เจา้หน้าทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตาม

สาขาทีปฏิบัติงาน 8) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน 9) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ไม่
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เน้นตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัรใจ 10) โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้

อยา่งพอเพียง  11) โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนือง  12) โรงเรียน 

สนบัสนุน การเขา้ถึงเทคโนโลย ีสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ 13) โรงเรียน

จดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมีประโยชน์ นักเรียนสามารถเลือกรับประทาน  14) โรงเรียนให้

ความสาํคญั เรืองการดูแล เอาใจใส่การส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน  15) โรงเรียนให้ความสาํคญั 

เรือง การหนีเรียน / บุหรี ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด 16) โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและบญัชี 

เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได ้ 17) โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังานดา้น

การเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพไดแ้ก่ 18) โรงเรียนบริหารจดัการภายใตม้ติของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานฯ 19) โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการ

เขา้ถึงการศึกษา   

 9. ดา้นสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย 11 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1)โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที พร้อมใหบ้ริการ 

2) โรงเรียนมีโรงอาหาร โรงนําดืม ห้องนําถนน และทางเดินถูกสุขลกัษณะ 3) โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้ม สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั  4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิด

สร้างสรรค ์และจินตนาการ  5) โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั  6) โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้น

เทคโนโลย ี/อินเตอร์เน็ต ใหก้บัประชาชน 7) โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กบัประชาชนสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ 8) โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพทีสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ    

9)โรงเรียนมีทีจอดรถให้ นักเรียน ครูอย่างพอเพียง และเหมาะสม 10) โรงเรียนมีศูนยว์ฒันธรรม

ชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 11) โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆ ทีเอือต่อ

การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 10. ดา้นผูป้กครอง ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  1) ผูป้กครองดูแล/อบรมนกัเรียน ไม่ปล่อยใหเ้ป็นภาระของโรงเรียน /ครูและสังคม 

2) ผูป้กครองสนใจและใหค้วามสาํคญั กบัผลการประเมินพฒันาการของนักเรียน 3) ผูป้กครองเขา้

ร่วมประชุมกับโรงเรียนทุกครัง 4) ผูป้กครองเสนอแนะข้อคิดเห็นการพฒันาและติดตามการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน 5) ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆวนัทงัเชา้และเยน็ได้

อบรมสงัสอนลกูๆ 6) ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 11. ดา้นโรงเรียน ประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนมีนักการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันา

โรงเรียน 2) โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจ และ

พฒันา 3)โรงเรียนมีบ้านพกัครู สภาพพร้อมให้ครูได้พกัอาศยั 4) โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม
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ให้บริการนักเรียน/ครู 5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ทังภาครัฐและเอกชน 6) โรงเรียน 

สนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจและพฒันา 7) โรงเรียนมีวฒันธรรม

การบริการประชาชน 8) โรงเรียนมีบรรยากาศการทาํงานทีผอ่นคลาย /มีความยดืหยุน่    

 12. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 

 1) ประชาชนสามารถเขา้มาใชพื้นทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรมต่างๆ ทงัส่วนตวัและ

ส่วนรวม 2) ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ให้มีความพร้อมและความ

ปลอดภัยต่อการให้บริการ 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพือสังคมและชุมชนและให้การช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส 4) ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุงการบริหาร และกิจกรรมการ

เรียนรู้ใหเ้หมาะสม 5) โรงเรียนสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 6) โรงเรียนร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน 7) โรงเรียนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัประชาชนอย่างต่อเนือง  

8) ชุมชนร่วมถ่ ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บันกัเรียน และร่วมระดมทรัพยากรเพือ

การจดัการศึกษา   

2. นําเสนอการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัตเิพอืให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความต้องการ

ของประชาชน: กรณศึีกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวทิยาคม 

  ผูว้ิจยัจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานน้อย เพือนาํเสนอการมธัยมศึกษา

และแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียน            

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติั

เพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อย

วิทยาคม ทงั 12 ดา้น 140 แนวปฏิบติั  มีความถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบท เป็นไปไดใ้นการนาํไป

ปฏิบติั มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาสถานศึกษา  

 

อภิปรายผลการวจิยั 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั  สามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งันี การมธัยมศึกษาและแนว

ปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพาน

นอ้ยวิทยาคม  มี 12  ดา้น  140 แนวปฏิบติั ดงันี   

  1. ดา้นคุณภาพการมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 6 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) การมธัยมศึกษา

ส่งเสริมความเข้มแข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว ครอบครัวทีอบอุ่น เป็นภูมิคุ ้มกันในคน

ครอบครัวเขม้แข็ง การศึกษา จึงเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการสร้างความเขม้แข็งและความอบอุ่น

ของครอบครัว สอดคลอ้งกบัขอ้มลูความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. ทีแสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยใน

ระดบัครัวเรือน ทาํให้ประชาชนทราบถึงคุณภาพชีวิตของตนเอง คุณภาพชีวิตของครัวเรือน และ



221 

หมู่บ้าน/ชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึง เพือให้สามารถพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ

ครอบครัว ใหมี้คุณภาพชีวิตทีดี 2) การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ

พระราชทานใหค้นไทยใชเ้ป็นหลกัคิด หลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต ใหค้นไทยมีชีวิตอยา่งมีคุณค่า 

มีศกัดิศรี มีความสุขและอยู่รวมกันกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้มได้อย่างสันติสุข สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ กมลวรรณ  ตรีชนั  ศึกษาการดาํเนินชีวิตโดยใชก้ารพึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในโครงการชงัหัวมนั ตามพระราชดาํริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บา้นหนองคอไก่ อาํเภอ           

ท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกร บ้านหนองคอไก่ มีการดาํเนินชีวิตโดยใช้

หลกัการพึงตนเองตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตทีดี ไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น 

ไม่เป็นภาระของผูอื้น และมีการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

งานวิจยัของธาดา อกัษรชืน ศึกษา ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทย          

ในทศวรรษหน้า พบว่า กลยุทธ์ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการสอน ควรนําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์นหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอน เพือปลูกฝังคุณธรรม จิตสาํนึก

ในความเป็นไทย มีทกัษะการประกอบอาชีพและทกัษะการ ดาํรงชีวิตที สามารถสนองตอบวิถีชีวิต 

และความเป็นอยูข่องแต่ละบุคคล 3) การมธัยมศึกษาสร้างเยาวชนให้รักทอ้งถินและความเป็นไทย 

ปัจจุบนัเมือเยาวชน ไดก้ารศึกษาแลว้มกัจะไม่ยอมกลบัมาพฒันาทอ้งถินของตนเอง สาเหตุเพราะ

เมือกลบัมาอยู่ในทอ้งถินก็ไม่มีอาชีพรองรับ ไม่รู้จะทาํงานอะไร และยิงมีการศึกษาทีสูงขึนมาก

ความเป็นไทยก็ลดนอ้ยลงไปมากดว้ย สอดรับกบัจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษาของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนทีกาํหนดใหก้ารศึกษาตอ้งสร้างคนใหมี้ปัญญาและมีจิตใจทีเขม้แขง็

รับใช้สังคมได้ การศึกษาต้องทาํคนให้ซือสัตยต่์อความเป็นชาวจีนโดยอนุรักษ์และถ่ายทอด

วฒันธรรมจากบรรพบุรุษเพือคนรุ่นต่อไปได ้การศึกษาตอ้งยาํการจงรักภกัดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์

และความเป็นปึกแผน่ของชาติ 4) การมธัยมศึกษามีคุณภาพรองรับ เด็กเก่ง  เด็กทีมีความสามารถใน

ชุมชน/ทอ้งถิน พ่อแม่ทุกคนรักลูก อยากให้ลูกไดรั้บสิงทีดีทีสุด จึงแสวงหาสิงทีดีทีสุดให้กบัลูก 

แมน้ยากเพียงไรหรือไกลแค่ไหน ก็ไม่ใช่อุปสรรค โรงเรียนไหนทีว่าดี มีคุณภาพ  จ่ายแพงเท่าไร 

พ่อแม่ก็จะส่งลกูไปเรียน มีบางครอบครัวปลุกลูกตืนตงัแต่ตีสีเพือพาออกจากบา้น มาส่งให้ทนัรถ

ประจาํทีออกหกโมงเชา้เพือไปเรียนโรงเรียนมธัยมทีมีชือเสียง การกระทาํอย่างนีชีให้เห็นว่าหาก

โรงเรียนมธัยมศึกษามีคุณภาพเป็นทียอมรับพ่อแม่ก็พร้อมทีจะพาลูกมาเข้าเรียน ซึงการสร้าง

คุณภาพโรงเรียนนนัตอ้งเกิดจากการรวมมือกนัของทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ ช่วย

ตระกูล ทีพบว่า ปัจจัยความเสียงด้านความมนัใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและหา

มาตรการในการป้องกันความเสียงรวมถึง การมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้กครองและ
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ผูป้ระกอบการ 5) การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทางจิตใจ สุขภาพกายคือ

ความสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตคือความร่าเริงแจ่มใส ชีวิตเมือมีสองสิงนีครบ ชีวิตยอมมีความสุข 

และชีวิตทีมีความสุขคือสิงสาํคญัทีสุดของการมีชีวิต สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษาของเวียดนาม 

ทีตอ้งการให้ประชาชนชาวเวียดนามมีสุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์  อีกทงัการพฒันาการศึกษาของ

รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ทีมุ่งสร้างบุคคลากรทีมีพลานามยัทีสมบูรณ์ เพือสามารถตอบสนองความ

เรียกร้องตอ้งการของภารกิจปกปักษรั์กษาและพฒันาประเทศชาติ  6) การมธัยมศึกษาสร้างความอยู่

เยน็เป็นสุขให้กบัทุกคนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ความอยู่เยน็เป็นสุขของคนในชาติเป็น

คาํตอบของการพฒันาทังปวงซึงเครืองมือทีจะนําให้คนไทยไปสู่หนทางดังกล่าวได้ก็คือการ

มธัยมศึกษาหรือการศึกษาขนัพืนฐานนนัเอง สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์การศึกษาของประเทศอินเดีย 

2020 คือ เน้นพฒันาการจดัการศึกษา เพือเป็นรากฐานทีมนัคงในการพฒันาประเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นนโยบายเศรษฐกิจ การเมือง และรายไดที้มงัคงัต่ออินเดีย   

 2. ดา้นคุณภาพนักเรียน ประกอบดว้ย 26 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) นักเรียน รักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์สถาบนัทงัสามคือหัวใจทีชาติไทยจะขาดไปมิได ้สอดคลอ้งกบันโยบาย

การศึกษาของประเทศบรูไนทีใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาเพือการพฒันาประเทศสร้างความ

จงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย ์การปลูกฝังแนวคิดเกียวกบัสถาบันพระมหากษตัริยม์ลายอิูสลาม 

ปฏิบติัศาสนาและวฒันธรรมประเพณีของอิสลามถือเป็นสิงจาํเป็นใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจทงัต่อ

ตนเองโรงเรียนสภาพแวดลอ้มและประเทศของตน 2) นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของ

ชีวิต และความสุขในชีวิต คุณธรรม จริยธรรมเป็นพืนฐานของชีวิต ทุกชาติ ศาสนา มุ่งเนน้ในเรืองนี 

นกัเรียนเมือมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครืองยดึเหนียวจิตใจ จะคิดจะทาํสิงใดก็จะ ก็เชือไดว้่าไม่ทาํ

ใหผู้อื้นเดือดร้อนครอบครัว ชุมชน สงัคม ประเทศชาติก็จะมีความสงบสุขสอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนทีกาํหนดให้โรงเรียนมธัยมศึกษาจดัหลกัสูตรการศึกษาดา้นศีลธรรม แนวคิดดา้น

การเมือง ปรัชญา ศีลธรรม และจิตวิทยาการศึกษาเพือให้นักเรียนเติบโตขึนเป็นพลเมืองของ

ประเทศทีมีความรักชาติ จริยธรรม ศีลธรรม และมีความผูกพนัในเชือชาติของตน อีกทงัยงั

สอดคลอ้งกบัการมธัยมศึกษาของประเทศเมียนมาร์ทีไดมุ่้งเน้นไปทีการพฒันาการของเด็กทงั 2 

ดา้น คือทงัทางดา้นจิตใจ และทางกายควบคู่กบัไปและเนน้เรืองการใชชี้วิต และพฤติกรรมทีพึงมีต่อ

สงัคม วิสยัทศัน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “การศึกษาเป็นความตอ้งการขนั

พืนฐานของมนุษย ์และเป็นส่วนประกอบสาํคญั ในคุณภาพชีวิต เป็นเครืองคาํประกนัคุณค่าทาง

สงัคมและศีลธรรม”  3) นักเรียนมีวินัย  ซือสัตย ์สุจริต  เชือใจ ไวใ้จ เชือถือได ้วินัยเป็นทีสุดของ

การกระทาํทุกอยา่ง ความซือสตัย ์ความสุจริต  ความเชือใจ ความไวใ้จ ความเชือถือ สิงเหล่านีเมือ

รวมกนัก็คือวินยั นกัเรียนทีมีวินยั จะไม่มาโรงเรียนสาย จะไม่ทาํผดิกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 
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ปัจจุบันมีความวิตกกงัวลกันว่า เมือมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ ซึงเป็น

การศึกษาแบบทีกาํลงันิยมกนัต่างประเทศ  ทาํให้เกิดความกงัวลว่านักเรียนจะไปถึงแหล่งเรียนรู้

หรือไม่ ความกังวลนีจะไม่เกิดขึนเลย หากนักเรียนมีวินัย แนวปฏิบัติเรืองวินัย สอดคลอ้งกับ 

คุณภาพนักเรียนของญีปุ่นมีการเสริมสร้างคุณลกัษณะทีดี (Character Building) ให้กับเด็กและ

เยาวชน เน้นการปลูกฝังความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จิตสานึกต่อส่วนรวม ความรักชาติ ความ

ตระหนกัในเพือนมนุษย ์และการมีส่วนร่วมในสงัคมนานาชาติ ส่งผลใหเ้ด็กและคนญีปุ่นไดรั้บการ

ยอมรับในความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง ในระดบันานาชาติ 4) นักเรียนมีความ

สามคัคี มีนาํใจ ใฝ่สนัติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี  การทีนกัเรียนมีความคิดเชิงบวกนาํไปสู่ความ

สงบสุขของคนในสังคม สอดคลอ้งกบัการมธัยมศึกษาของประเทศจีน ทีโรงเรียนมธัยมศึกษาจดั

หลกัสูตรการศึกษาดา้นศีลธรรม แนวคิดดา้นการเมือง ปรัชญา ศีลธรรม และจิตวิทยาการศึกษา

เพือใหน้กัเรียนเติบโตขึนเป็นพลเมืองของประเทศทีมีความรักชาติ จริยธรรม ศีลธรรม และมีความ

ผกูพนัในเชือชาติของตน การศึกษาต้องทาํคนให้ซือสัตยต่์อความเป็นชาวจีนโดยอนุรักษ์และ

ถ่ายทอดวฒันธรรมจากบรรพบุรุษเพือคนรุ่นต่อไปได ้ 6)นกัเรียน รู้จกัการให้การเสียสละ รักผูอื้น 

มีความเมตตา ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน สอดคลอ้งกบัการมธัยมศึกษาของฟิลิปปินส์ 

ทีระบุว่าโรงเรียนควรสอนเรืองของความรักชาติและเชือชาติ รักความเป็นมนุษยชาติ เคารพในสิทธิ

เสรีภาพ ซาบซึงในบทบาทของผูเ้สียสละเพือมนุษยชาติ 7) นักเรียนมีความขยนั หมั นเพียร 

ประหยดั อดออม มุ่งมนั อดทน ต่อสู ้มีความกตญั ู สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของจีนทีเน้น

การกตญั ูต่อบรรพบุรุษ การเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และการพฒันาตนเองตามบริบทแห่ง

สังคมของประเทศ  8) นักเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตังมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้างจิต

ปัญญาดา้นดี  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเมียนมาร์ทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความมนัใจในตนเอง                     

9) นักเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได ้/ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น การอ่าน  การเขียนเป็นพืนฐานของ 

การเรียน ถา้นกัเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง คิดเลขไม่ได ้ใชค้อมพิวเตอร์ไม่เป็น จะไม่สามารถเรียนรู้

ศาสตร์ต่างๆ ทีมีผูศึ้กษาค้นคว้าไว ้มากมายทีเรียกว่าองค์ความรู้  การอ่าน การเขียน คิดเลข และ

คอมพิวเตอร์ เป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝน จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกบัการมธัยมศึกษา

ของบรูไน ทีมีจุดประสงคเ์พือปูพืนฐานดา้นการเขียน การอ่าน และการคาํนวณใหแ้ก่นกัเรียนเพือจะ

ไดน้าํความรู้เหล่านีไปใชใ้นการพฒันาตนเอง  และยงัสอดคลอ้งกบัประเทศฟินแลนด์ทีรัฐบาลให้

หนงัสือแก่พ่อแม่ในการเลียงดูเด็กเนน้การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่ และ

เด็ก ส่งผลใหเ้ด็กรักการอ่านตงัแต่เยาวว์ยัในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานเป็นส่วนหนึงทีทาํให้ผลการ

ประเมินดา้นการอ่านตามโครงการ PISA  แมน้แต่กบั ส.ป.ป.ลาว ยงัเห็นถึงความจาํเป็นของทุน

มนุษยที์มีทกัษะ ความสามารถในการอ่านและการสือสาร การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ จะช่วย
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ส่งเสริมใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ นอกจากนนัประเทศสิงคโปร์ไดมี้การบรรจุวิชา 

ICT เข้ามารวมไวใ้นหลกัสูตรโดยให้มีการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสือสารเขา้มา

รวมอยูก่บัการเรียน การสอนทุกวิชา โดยมีวตัถุประสงค ์เพือทีจะยกระดบัประสบการณ์การเรียนรู้

ของนกัเรียนและสร้างใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  จนสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือให้

เกิดการนาํเทคโนโลยีเขา้มาในชนัเรียน จึงมีการทดลองตงัโรงเรียนอนาคต (Future Schools) โดย

ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนในภาคการผลิตในการทีจะนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็น

องค์ประกอบในชันเรียน เพือให้เกิดการเรียนรู้ทีสมจริงและใช้งานได้ทันทีทีจบการศึกษา               

10) นกัเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉยัไตร่ตรอง ใชเ้หตุผลในการพิจารณาแกปั้ญหา วิจารณญาณเป็น

เครืองมือทีช่วยใหน้กัเรียนมีความรอบคอบในการตดัสินใจ มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นขนัเป็นตอน 

สามารถใชข้อ้มลูเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการคุณภาพการ

มธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีมี

เป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ  สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริม 

สร้างสรรค์ แกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจ 11) นักเรียนมีทักษะการทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่

ทาํงานบา้น ทกัษะการทาํงานบา้นมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เพราะเกียวเนืองเป็นเหตุและปัจจยั

ทีส่งผลทงัดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต การไดอ้ยูใ่นบา้นทีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้

มีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตดี สอดคลอ้งกบัขอ้มลู จปฐ. ทีครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลกัษณะ ครัวเรือนถูกรบกวนจากเสียง ความสั นสะเทือน ฝุ่ นละออง 

กลิน มลพิษทางอากาศ นาํเสีย ขยะ หรือของเสีย ทีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 12) นักเรียนมีทกัษะ

ชีวิต ไม่ยุ่งเกียว กบัยาเสพติด อบายมุข ทุกชนิด ยาเสพติดทุกชนิดเป็นสาเหตุสาํคญัทีสร้างความ

อ่อนแอใหก้บัสถาบนัครอบครัว ซึงส่งผลต่อความมนัคงของประเทศ ทกัษะชีวิตเชิงบวก การคบ

เพือนดี ช่วยให้นักเรียนหลีกเลียงจากยาเสพติด ซึงสอดคลอ้งกบั ขอ้มูล จปฐ. ทีคนในครัวเรือน           

ไม่ดืมสุรา (ยกเวน้การดืมเป็นครังคราวในงานเทศกาลงานประเพณี หรืองานเลียงทางสงัคม เฉลียไม่

เกินเดือนละ 1 ครัง)  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน) 13) นักเรียนมีความ

มนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก   เด็กไทยตอ้งกลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก เพือนาํไปสู้

ทกัษะการคิด การแก้ปัญหา การกลา้ตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการคุณภาพการ

มธัยมศึกษายคุใหม่ (พ.ศ. 2553-2561)  ทีมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด มีวิจารณญาณ  สามารถไตร่ตรอง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกลา้ตัดสินใจ 14) นักเรียนมีทักษะการ

ทาํอาหาร สามารถทาํอาหารให้พ่อแม่รับประทาน  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. 

ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน ทุกคนในครัวเรือนได้

ปฏิบติัเกียวกบัการกินอาหารทีมีคุณภาพ ถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน ครบทงั 4 เรือง
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ดงัต่อไปนี 1. ถา้กินอาหารบรรจุสาํเร็จ ตอ้งมีเครืองหมาย อย. เช่น  เกลือเสริมไอโอดีน  นาํปลา  

นาํส้มสายชู  อาหารกระป๋อง นม อาหารกล่อง  2. ถา้กินเนือสัตว์ ต้องทาํให้สุกด้วยความร้อน              

3. ถา้กินผกัตอ้งเป็นผกัปลอดสารพิษหรือได้ทาํการแช่ดว้ยนําผสมด่างทบัทิมหรือนาํยาลา้งผกั          

แล้วล้างด้วยนําสะอาดหลายๆครัง 4. ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครังและใช้ช้อนกลาง              

15) นักเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก  

สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนทีเนน้ในการขดัเกลาสมาชิกในสังคมให้เป็นคนดี  ส่งเสริม

การศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจสําคัญเพือบ่มเพาะคนให้มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์    

และนักปฏิบติัการทีพร้อมจะเผชิญหน้ากบัความทา้ทายใหม่ๆ ในอนาคต 16) นักเรียน มีทกัษะ    

การสือสารภาษาองักฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเป็นทกัษะการสือสาร สอดคลอ้งกับ

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ซึงมีการใชส้องภาษาในโรงเรียน คือ ภาษาองักฤษและภาษาแม่ โดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการและใชภ้าษาแม่เพือดาํรงไวซึ้งวฒันธรรมของตน 17) นักเรียนมี

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชือมโยง และสงัเคราะห์ขอ้มลู  สอดคลอ้งกบัพายุพงศ ์ พายุหะ ทีพบว่า 

อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570 การจดัการสอนเน้นการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ 

เน้นทกัษะการเรียนรู้ทกัษะชีวิต และสอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ทางการศึกษาแห่งชาติของประเทศ

สิงคโปร์ทีมุ่งเนน้ใหป้ระเทศเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้และเนน้ใหน้กัเรียนเป็นนักคิด หรือทีรู้จกักนั

ในนาม Thinking Schools  Learning Nation (TSLN) 18) นักเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัไดด้ว้ย 

ตา หูจมกู ลิน และสิงทีมองไม่เห็น สอดคลอ้งกบั ระบบการศึกษาของฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้และ

ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนน้การเรียนรู้คู่การปฏิบติั และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ของผูเ้รียน 19) นักเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมีในท้องถิน สามารถใช้ประโยชน์ในการ

ดาํรงชีวิต สอดคลอ้งกบัหลกัการใชข้อ้มูลความจาํเป็นพืนฐาน(จปฐ.) สามารถใชท้รัพยากรทีมีอยู่

อยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งทวัถึงและมีประสิทธิภาพ 20) นกัเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต วถีิชุมชน ทอ้งถิน 

วฒันธรรม  ประเพณี ความเป็นอยู ่ของบรรพบุรุษ สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีระบุว่า

การศึกษาตอ้งทาํคนใหซื้อสตัยต่์อความเป็นชาวจีนโดยอนุรักษ์และถ่ายทอดวฒันธรรมจากบรรพ

บุรุษเพือคนรุ่นต่อไปได ้ 21) นักเรียนมีทกัษะการเกษตร สามารถต่อยอดการเกษตร พึงพาตวัเอง 

และพฒันาท้องถินตนเอง สอดคล้องกับหลกัสําคัญของการจัดการศึกษาขันพืนฐาน (การ

มธัยมศึกษา) จดัการศึกษาเพือความเป็นไทย ใหมี้ความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถินและประเทศชาติ 

เพือเป็นสมาชิกทงัของครอบครัว ชุมชน สงัคมไทย สงัคมโลก 22) นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ 

สิทธิ หน้าทีเคารพและให้เกียรติซึงกันและกนั สอดคลอ้งกับการเรียนการสอนของสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ทีสอนเรืองสิทธิและหน้าทีของพลเมือง ยึดมนัในคุณธรรมและคุณค่าของจิตวิญญาณ 

พฒันาจารีตและวินัยในตนเอง 23) นักเรียนมีสุขนิสัยทีดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี รัก 
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ศิลปะ  ดนตรี กีฬา สอดคลอ้งกบัหลายๆประเทศมีแนวปฏิบติัดงักล่าวนีเป็นเป้าหมายการศึกษา 

ดงัเช่นเป้าหมายการศึกษาของเวียดนามทีตอ้งการให้ประชาชนชาวเวียดนาม มีสุขภาพร่างกายที

สมบูรณ์อีกทังการพฒันาการศึกษาของรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ทีมุ่งสร้างบุคคลากรทีมีความรู้

ความสามารถ มีฝีมือ วิชาการ และพลานามยัทีสมบูรณ์เพือสามารถตอบสนองความเรียกร้อง

ตอ้งการของภารกิจปกปักษรั์กษาและพฒันาประเทศชาติ 24) นกัเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน 

จดัทาํรายรับ รายจ่าย ในการดาํเนินชีวิต สอดคลอ้งกับขอ้มูลความจาํเป็นพืนฐาน จปฐ. หมวดที 

4 รายไดก้า้วหน้า คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและ มีรายได ้คนอายุมากกว่า 60 ปีขึนไป  มีอาชีพ

และมีรายได ้  คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลียไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี รายไดจ้ากอาชีพ

หลกัของทุกคนในครัวเรือน รายไดจ้ากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนในครัวเรือน รายไดอื้นๆ 

ของทุกคนในครัวเรือน (เช่น ลูกหลานส่งเงินให้  ค่าเช่า เป็นตน้) รายไดที้เกิดจากการทาํการปลูก 

การเลียงและการหาไวกิ้นเอง แลว้คาํนวณเป็นจาํนวนเงินทงัหมด  รวมรายไดท้งัหมดของครัวเรือน  

คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลียคนละ คือรายได้ทังหมดของครัวเรือน – จาํนวนคนทังหมดใน

ครัวเรือน, รายจ่ายของครัวเรือน ในรอบปีทีผ่านมา ครัวเรือนมีรายจ่ายในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี  

รายจ่ายทีเป็นตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ ค่าพนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจา้ง/แรงงาน ค่าเช่า 

ค่าเครืองจกัร ค่านาํมนั ฯลฯ  รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีจาํเป็น ไดแ้ก่ ค่าอาหาร เสือผา้ ทีอยู่

อาศยั/รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา ค่าเดินทาง ค่านาํ ค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

(สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) ฯลฯ  รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีไม่จาํเป็นไดแ้ก่  ค่าบนัเทิง  หวย  การพนัน  

บุหรี  เหลา้  ยาดอง  นาํอดัลม  ขนมกินเล่น  และสินคา้ฟุ่มเฟือย  ฯลฯ  รายจ่ายในการชาํระหนีสิน   

รวมรายจ่ายทงัหมดของครัวเรือน  หนีนอกระบบ คนในครัวเรือนมีหนีนอกระบบ  ครัวเรือนมีการ

เก็บออมเงิน  25)นักเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เป็นตวัของตวัเอง และสามารถพึงพาตนเอง  

สอดคลอ้งกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มุ่งเน้นการจดัการศึกษาขันพืนฐานเพือช่วยให้แต่ละบุคคล

สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ในการวางแผนการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์                

26) นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง /รู้ตนเอง /พบความสามารถความเป็นเลิศของตนเอง สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของนิวซีแลนดที์ใหน้กัเรียนมีโอกาสเลือกรายวิชาเลือกมากขึน เพือให้เด็กคน้พบตวัเอง 

และหลายวิชา เนน้ภาคปฏิบติั กล่าวคือ โรงเรียนมธัยมศึกษาเน้นให้นักเรียนคน้พบอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง  และสอดคลอ้งกบัประเทศสิงค์โปร์ ทีให้การศึกษา แบบกวา้งครอบคลุมความสนใจของ

ผูเ้รียน (Broad-based Education) ตอบสนองความสนใจ และลกัษณะการเรียนรู้ทีแตกต่างของ

นักเรียน (Learning Styles) จุดประกายการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนคน้พบความสามารถในตนและ

สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพทีมี และยงัเนน้การเรียนรู้แบบองคร์วม (Holistic Education) ที



227 

ช่วยพฒันาความสามารถหลกัของนักเรียนมองเห็นคุณค่าในตน และมีความเป็นตัวของตวัเอง 

พร้อมกา้วสู่โลกแห่งการแข่งขนั 

 3.ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 17 แนวปฏิบัติ ได้แก่  1) ครูอยู่ก ับ

กิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล ให้คาํแนะนาํ ไม่ทิงนักเรียน  แนวปฏิบัตินีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ

ฟินแลนด์ทีมีครูเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้  นักเรียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากครูทีเท่า

เทียมกัน เด็กทุกคนต้องได้เรียนในโรงเรียน/ชันเดียวกันไม่ว่า เด็กเรียนเก่งหรือเด็กเรียนช้า                   

2) นักเรียน ทาํงานร่วมกัน  ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการ

คุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ทีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทกัษะการวางแผน 

จดัการ ทาํงานเป็นทีม และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเมียนมาร์ ทีมุ่งขจดัความแบ่งแยก ส่งเสริม

การเรียนรู้ทีจะทาํงานร่วมกบัผูอื้น3) กระบวนการเรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์  ทีระบุว่าโรงเรียนควรกระตุ้นให้เกิด การคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 4) นักเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการ

แสวงหา และนาํเสนอความรู้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งการการศึกษาของประเทศบรูไน ทีลงทุน

เรืองโครงสร้างพืนฐานดา้นเทคโนโลยเีพือใหเ้ด็กทุกคนสามารถเขา้ถึงการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตโดย

ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือใหแ้น่ใจว่าคุณภาพและการเขา้ถึงการเชือมต่อจะเสมอภาคสาํหรับทุกคน 

ใหมี้แหล่งทรัพยากร ทีมีคุณภาพเพือสนบัสนุนการเรียนการสอน และยงัสอดคลอ้งกบัฟินแลนด ์ซึง

เป็นประเทศทีไดรั้บการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเทคโนโลยีค่อนขา้งสูง รัฐจัด

งบประมาณเพือการพฒันาโครงสร้างทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเพือการศึกษาทีชัดเจนเป็น

กลไกสาํคญัในการพฒันาการศึกษา ผูเ้รียนมีช่องทางในการเขา้ถึงเทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพ และ

ใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาและพฒันาความรู้อยา่งโดดเด่น 5) นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียน

เก่ง ช่วยนักเรียนชา้ นักเรียนดี ดูแลเพือน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฟินแลนด์เปิดโอกาสให ้

ผูเ้รียนทุกคนไม่ว่าเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง ก็สามารถเรียนอยู่ห้องเดียวกัน ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์จากครูทีเท่าเทียมกนั แต่ขณะเดียวกนั ก็มุ่งเน้นการเพิมคุณภาพสาํหรับเด็กเรียนอ่อน 

ส่งผลให้เด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนอ่อนมีความแตกต่างกนัน้อยทีสุดในโลกหรืออาจกล่าวไดว้่า 

ผูเ้รียนมีความสามารถใกลเ้คียงกนัมากทีสุดในโลกนนัเอง 6) นกัเรียนเลือกเรียนวิชาตามความชอบ / 

ความถนดั  /ความสนใจ  /ความตอ้งการสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจีนทีรัฐบาลส่งเสริมกิจกรรม

หลงัการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเปิดใหขึ้นอยูก่บัความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน เช่น ความ

สนใจในเรืองการแสดงละคร งานศิลปะ งานเขียนบทประพนัธ์ และการเขา้ค่ายฤดูร้อน ฤดูหนาว 

และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบรูไนทีให้ความสําคญัว่าผูเ้รียน เป็นหัวใจของการสอน และ

กระบวนการเรียนรู้ขึนอยูก่บัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 7) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตาม
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พฒันาการ และการเติบโต/ตามวุฒิภาวะ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบรูไนทีครูผูส้อนสามารถ

กาํหนดวิธีการเรียน การสอนการประเมินทีเนน้ความสามารถทีแตกต่างกนั ทงัเด็กเรียนเก่งและเรียน

อ่อน ครูจะตอ้งพฒันาและดาํเนินการเรียนการสอนตามความตอ้งการและบุคลิกลกัษณะของผูเ้รียน 

8) กิจกรรมการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ ตอบสนองความแตกต่าง สอดคลอ้งกบัการออกแบบการสอน

ของประเทศสิงคโปร์ทีมีความยดืหยุน่ในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะกบัความตอ้งการ ตาม

ความพร้อมและความสนใจของผูเ้รียน เพือให้เกิดผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีพ  เน้นการเรียนผ่าน

ประสบการณ์ตรง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบองคร์วม (Holistic learning) และสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของฟินแลนดที์ผูเ้รียนมีความยดืหยุน่ในการเรียนรู้ โดยใชเ้วลาเรียนโดยเฉลียเพียงวนัละ 5 

ชวัโมง เนน้การเรียนรู้คู่การปฏิบติั และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ทีมีครูเป็นผูส้นบัสนุน

การเรียนรู้  อีกทังสอดคลอ้งกับการจัดการเรียนรู้ของนิวซีแลนด์ ซึงจัดการเรียนรู้ตามระดับ

ความสามารถ /สนบัสนุนทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิงใหม่ / จดัการเรียนรู้ ทีหลากหลาย และ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาของญีปุ่น ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน ให้เด็กได้

เลือกเรียนความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน  เด็กมีอิสระไดคิ้ดเอง ทาํเองมากขึน  9) กิจกรรม

การเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติ และทาํซาํๆ สอดคลอ้งกับการเรียนการสอนของครูฟินแลนด์จึงใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแกปั้ญหาร่วมกนั ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั

จริง และสอดคลอ้งกบัโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาทีส่วนใหญ่ มีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์การเรียนการ

สอนทีทนัสมยั สามารถเขา้ถึงการศึกษาในทุกที และยดึปรัชญาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง (Learning by Doing) ของจอห์น ดิวอี เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอน  10) กิจกรรม

ประชาธิปไตย พฒันานกัเรียน กลา้แสดงออก และรู้จกัสิทธิหน้าทีตนเองสอดคลอ้งกบัหลกัสาํคญั

ของการจดัการศึกษาขนัพืนฐานหลกัการพฒันาผูเ้รียนให้ครบถว้นสมบูรณ์ ทงัร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ จิตใจสงัคม ความรู้และคุณธรรม เป็นผูที้มีจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอื้นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทีเพียงพอต่อการพฒันาอาชีพและ

คุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลียนแปลงไดอ้ย่างเท่าทนั และชาญฉลาดและมีความ

เป็นประชาธิปไตย 11) กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา พฒันาสติ /อารมณ์ /การแกปั้ญหา และภูมิคุม้กนั

ยาเสพติด สอดคลอ้งกบั บณัฑิตา  จินดาทอง ทีพบว่า แนวทางดาํเนินการตามกลยทุธใ์นการป้องกนั

ยาเสพติดในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย สร้างเครือข่ายระหว่าง

โรงเรียน สร้างเครือข่ายการทาํงานของครู  บา้น วดั และโรงเรียนร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน สร้างความตระหนกัใหผู้ป้กครอง ชุมชนร่วมมือต่อตา้นยาเสพติด จดัระบบดูแบช่วยเหลือ

นกัเรียน แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน  2.การจดัการความรู้ประกอบดว้ย จดักิจกรรมแลกเปลียน

เรียนรู้ ให้นักเรียนหาข่าวเกียวกบัยาเสพติด พานักเรียนศึกษาดูงานสถานบาํบดั และกลบัมาถอด
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ประสบการณ์ ใหน้กัเรียนประกวดเรียงความ เกียวกบัยาเสพติด รวบรวมขอ้มูลยาเสพติดเป็นแหล่ง

เรียนรู้  3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภยัยาเสพติด จัด

กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรม กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมจิตอาสาบาํเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมประกวดโครงงาน กิจกรรมทกัษะวิชาการ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จดักิจกรรมบา้นหลงัเรียน 

เช่น กีฬา จดักิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจนกัเรียน ส่งเสริมการสอนดา้นอาชีพนอกเวลา

เรียน 4. สาํนึกและความรับผดิชอบ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัเรืองยาเสพติด ให้ความ

ร่วมมือประสานหน่วยงานอืน ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสียงเป็นกรณีพิเศษ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูใหค้วามรักและความห่วงใย และสร้างความอบอุ่นใหเ้ด็ก ผูบ้ริหารและครูเป็น

แบบอย่างทีดี 12) กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นักเรียนให้เกิดความพร้อม และความอยากรู้ อยาก

เรียน สอดคลอ้งกบักรอบหลกัสูตรแห่งชาติไดก้าํหนดแนวทางวิธีการสอนของครูทีควรคาํนึงคือ 

การกระตุน้ให้เด็กไดคิ้ดเป็นทาํเป็น การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทีเหมาะสม การพฒันา

วิธีการใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ใหม่ๆ การอาํนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การสร้าง

ความสมัพนัธ ์ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์ โอกาสทีจะเรียนรู้ และการสอนแบบตงัคาํถาม 

13) กระบวนการเรียนรู้ใหอิ้สระกบันกัเรียน ไม่เน้นควบคุม เพือการสร้างวินัย ดว้ยตวันักเรียนเอง  

สอดคลอ้งกบัEdwardไดน้าํเสนอแนวทางในการป้องกนัปัญหาเกียวกบัวินัยโรงเรียน ไดแ้ก่ การ

พฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงคุณธรรม จริยธรรม ทีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางดว้ย

ตนอง การนาํความตอ้งการและความปรารถนาของนกัเรียนเป็นพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตรและ

การประเมินผล การกําหนดกฎระเบียบทีนักเรียนยอมรับเป็นข้อตกลงร่วมกัน และส่งเสริม

ความสามารถในการปรับตวัและการตระหนกัในตนเอง และการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง

หลกัสูตรทางดา้นวินัย และ Lewis ผลการศึกษาบ่งชีว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูมีปฏิกิริยา

โตต้อบต่อพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคใ์นชนัเรียนโดยใชว้ินยัในการลงโทษเพิมขึน ซึงเป็นอุปสรรค

ต่อการพฒันาความรับผิดชอบ และส่งผลรบกวนการทาํกิจกรรมของนักเรียน ดงันันครูควรใช้

เทคนิคเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน การเสริมแรงเพิมขึน เช่น การใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสอภิปราย 

การใหร้างวลัสาํหรับนกัเรียนทีมีพฤติกรรมทีดี และการใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 14) ครูมีหลกั

คิดว่านกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาไดทุ้กคน สอดคลอ้งกบัการยกระดบัฐานะ

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใหพ้น้จากการเป็นประเทศดอ้ยพฒันาโดยรักษาอตัรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลางและคงที เป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศ 

กาํหนดวิสยัทศัน์ทางการศึกษาโดยยงัคงใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพิมมากขึน 

เพือให้ประชาชน ทุกคนไดรั้บโอกาสในการสมคัรเขา้รับการศึกษา นอกจากนันยงัพยายามขจัด

ความไม่รู้หนงัสือให้หมดโดยสินเชิง เพือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิต สอดรับกบัความตอ้งการ
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ของตลาดแรงงาน มีการฝึกอบรม แรงงานฝีมือช่างเทคนิควิชาชีพ และปัญญาชนให้มีความสามารถ

ในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้เพือตอบสนองความจาํเป็นในการพฒันา

เศรษฐกิจสงัคม มีการยกระดบัการศึกษาชาติให้ใกลม้าตรฐานสากล ให้การศึกษาเป็นแกนสาํหรับ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยมีฐานแนวคิดทีว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้พร้อมดว้ยความรู้

ความสามารถทีเหมาะสมต่อการอาํนวยใหป้ระเทศกา้วพน้จากการเป็นประเทศดอ้ยพฒันา ส.ป.ป.

ลาวเห็นถึงความจาํเป็นของทุนมนุษยที์มีทกัษะพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ ความสามารถในการอ่าน

และการสือสาร การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการพฒันา

ประเทศ 15) ครูสร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค ์ 

สอดคลอ้งกบัไพรัช มณีโชติทีพบว่า องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของครูมี 2 องคป์ระกอบ คือ 1. มี

ความรู้ประกอบด้วยตัวบ่งชี 6 ตัวบ่งชีไดแ้ก่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทงัภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัได้เป็นอย่างดี ได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการจดักิจกรรมการ 

เรียนรู้อยา่งต่อเนือง สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัได ้สามารถจดักิจกรรม

การเรียนรู้อยา่งบูรณาการได ้ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ มีความเม่นยาํในเนือหา 2. เป็นตวัแบบคุณธรรม

จริยธรรม ประกอบดว้ยตวับ่งชี 12 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ ซือสัตยต่์อตนเอง ต่อหน้าทีและต่อผูอื้น เมตตา

กรุณา มุทิตาอุเบกขา ต่อศิษย ์ ประพฤติปฏิบติัทีเป็นตวัอย่างทีดีต่อบุคคลทวัไป เสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ที มีมนุษยส์มัพนัธที์ดีกบับุคคลทวัไป  ใหค้วามช่วยเหลืออืนทุกครังทีมีโอกาส  สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าทีและต่อสังคมมีศรัทธาต่อ

หนา้ที มีความอดทนมานะพยายาม ละอายและเกรงกลวัต่อการทาํชวั มีความเทียงตรงไม่อคติ และ

ยงัสอดคลอ้งกบั กรอบหลกัสูตรแห่งชาตินิวซีแลนด์ไดก้าํหนดแนวทางวิธีการสอนของครูทีควร

คาํนึงคือ การกระตุน้ให้เด็กไดคิ้ดเป็นทาํเป็น การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทีเหมาะสม การ

พฒันาวิธีการให้สอดคลอ้งกบัความรู้ใหม่ๆ การอาํนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ 

การสร้างความสมัพนัธ ์ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์ โอกาสทีจะเรียนรู้ และการสอนแบบ

ตงัคาํถาม 16) กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ พร้อมเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัฟ

รังซวัส์(Francois) ไดท้าํการวิจยัเรือง นโยบายให้ศีลธรรมและศาสนาหวนกลบัคืนมามีบทบาทใน

โรงเรียน พบว่า การตอบสนองความคาดหวงัอนัหลากหลายในทุกรูปแบบแห่งรัฐ คิวเบด ประเทศ

แคนาดา พบว่า รัฐคิวเบด แห่งประเทศแคนาดา มีนโยบายทีตระหนกัถึงศีลธรรม และศาสนาในการ

หวนกลบัมามีบทบาทอีกครังในระบบโรงเรียน โดยมีองค์ความรู้เกียวกบัแนวทางประสานจดัทาํ

นโยบายดา้นศีลธรรมและศาสนา ไดแ้ก่ แนวทางดา้นสงัคม วฒันธรรม กฎหมาย และแนวทาง การ

อบรมศึกษาทีมีความสาํคญัต่อการปรับปรุงดา้นศีลธรรมละศาสนาของโรงเรียนรัฐบาลทีระบุสังกดั

ศาสนาเดียว หลกัสูตรการสอนศีลธรรมศาสนา การเอาใจใส่ดูแลและปลกูจิตสาํนึกทางศาสนา และ
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การจดัโครงสร้างงานบริหาร มีมาตรการใหม่ๆ ทีตอ้งใชพ้ฒันาโรงเรียนรัฐบาลระดบัประถมและ

มธัยมในคิวเบด เพือให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงัต่างๆ เกียวกบัศีลธรรมและศาสนาสาํหรับ

สหัสวรรษใหม่ มาตรการดังกล่าวส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นในสังคม ซึงมีความสอดคลอ้งกับ

ภาระหนา้ทีอบรมศึกษาของโรงเรียน และสะทอ้นให้เห็นท่าทีทีกาํลงัเปลียนแปลงไปโดยทุกคนที

เกียวขอ้งกบัโรงเรียนจะตอ้งสนใจอยา่งทวัหนา้ในการขยายความคิดออกไปนาํมาตรการไปปฏิบติั

ตามขันตอน และทาํสืบต่อกันไป 17) กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา /คน้ควา้ และ

นาํเสนอความรู้ สอดคลอ้งกบัไพรัช มณีโชติ ทีพบว่า องค์ประกอบดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง  

 4. ดา้นการวดัประเมินผล ประกอบดว้ย 7 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครอง มีส่วน

ร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล  สอดคลอ้งกับหลักการในการประเมินผลการเรียนของ

ฟินแลนด์ ยึดหลกัความหลากหลายของหลกัฐานการเรียน มีทงัการประเมินความกา้วหน้าและ

พฒันาการการเรียนรู้ การประเมินความรู้และทกัษะ การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกทีดีอนัเกิด

จากการเรียนรู้ตามหลกัสูตร พ่อแม่ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลการประเมิน รวมทงัมีการ

รายงานการประเมินผลยอ้นกลบัในแต่ละกิจกรรมการประเมิน ส่งผลให้ผูป้กครองให้ความสาํคญั

ในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน อยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

และการประเมินผลของสหรัฐอเมริกา ทีมีผูป้กครองและชุมชนร่วมให้ขอ้เสนอแนะ 2) การวดั

ประเมินผลดา้นความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ  สอดคลอ้งกบัรัฐบาลสิงคโปร์ได้

จดัทาํระบบทีใหข้อ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ (National Test) ของนักเรียนแต่ละคนผ่านระบบ

ออนไลน์เพือทีหน่วยงานต่างๆ จะสามารถคาํนวณหาผลสัมฤทธิทางการศึกษาของนักเรียนใน

ช่วงเวลาหนึงๆ ไปใชว้ิเคราะห์ในเชิงลึกได ้ทาํให้รัฐบาลไดมี้ขอ้มูลเพือใชใ้นการกาํหนดทิศทาง

การศึกษาทีเหมาะสม และศึกษาส่วนทีตอ้งการปรับปรุงได ้  3) การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะ

กระบวนการ /พฒันาการ เนน้การปฏิบติั และผลงานนกัเรียน สอดคลอ้งกบัการประเมินผลการเรียน

การสอนของฟินแลนดโ์ดยทีนโยบายเน้นคุณภาพการศึกษา แต่ไม่เน้นการแข่งขนั ให้เป็นไปตาม

พฒันาการของผูเ้รียน ดังนัน การประเมินผลผูเ้รียนของฟินแลนด์จึงมุ่งประเมินพฒันาการของ

ผูเ้รียนโดยไม่กาํหนดเกรด ดงันนั การประเมินจึงเป็นเรืองของโรงเรียนและครูทีจะประเมินผูเ้รียน 

ในฐานะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน โดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหว่างปีแต่ประการใด การสอบวดั

มาตรฐานมีเพียงครังเดียวเมือผูเ้รียนอายุ  16 ปี เพือนําผลประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ

ระดบัอุดมศึกษาเท่านนั  และสอดคลอ้งกบัครูนิวซีแลนด์ทีจะประเมินผูเ้รียนอย่างหลากหลาย เช่น 

การสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน ผลงาน/รายงาน การประเมินตนเองของผูเ้รียน การประเมินโดย
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บุคคลภายนอกแฟ้มสะสมผลงาน ตวัชีวดั การประชุมพิจารณาร่วมกนั และการทดสอบ  4) ครูใช้

เกณฑม์าตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก สอดคลอ้งกบัรัฐบาลนิวซีแลนด์ทีได้

พฒันากรอบการประเมินขึน มีการจดัทาํเครืองมือการประเมินให้แก่ครู เพือง่ายต่อการประเมิน 

รวมทังผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน/ให้ข้อมูลด้วย เพือประโยชน์ในการรับทราบ

พฒันาการ ทกัษะและความตอ้งการของเด็ก และยดึเป็นแนวทางในการประเมิน 5) ครูนาํผลจากการ

วดัประเมินผล ไปวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันานักเรียนอย่างต่อเนือง  สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของประเทศบรูไน ใชก้ารวดัผลแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School - Based Assessment) 

เนน้การประเมินผลอยา่งต่อเนือง โดยเรียกแบบฟอร์มนันว่า Check-point Assessment ทงันีเพือวดั

ความรู้และความชาํนาญของนกัเรียน ใหก้ารประเมินเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติัการในห้องเรียน 

ซึงจะเนน้ในเรืองนกัเรียนเรียนรู้อย่างไร และสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลตวัเองเพือปรับปรุง

การเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการเสนอแนะแบบสร้างสรรค์  6) นักเรียนเข้าใจเป้าหมายการวดั

ประเมินผลว่าเป็นไปเพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน สอดคลอ้งกบัการวดัประเมินผลของฟินแลนด์

เพือใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินพฒันาการของตนเอง รู้และเขา้ใจชีวิตตนเองเพือเลือกทีจะตดัสินใจในการ

วางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคต หรืออาจกล่าวไดว้่า ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และมีทกัษะชีวิต

อยา่งแทจ้ริง  7) นกัเรียนทีไม่ผา่นการวดัประเมินผล ดา้นความรู้ควรให้เรียน ซาํชนั  สอดคลอ้งกบั

การวดั ประเมินผลของสหรัฐอเมริกาซึงปัจจุบนั เริมหนักลบัมาใชก้ารซาํชนัอีกครัง หากพฒันาการ

เรียนของเด็กไม่ดีพอ ซึงเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สหรัฐอเมริกา  

 5. ด้านทักษะความสามารถของครู ประกอบด้วย 15 แนวปฏิบัติ ได้แก่                          

1) ครูเข้าใจจิตวิทยา พฒันาการตามวยั และสามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน 

สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของครูสหรัฐอเมริกา ทีครูทุกคนตอ้งมีพืนฐานความรู้ดา้นการศึกษาทวัไป

และความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพครู ซึงรวมถึงความรู้เกียวกบัจิตวิทยาวยัรุ่น หลกัและเทคนิคการสอน 

และพืนฐานการศึกษา 2) ครูมีทศันคติทีดี เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้ความอบอุ่นและ

ไวใ้จได ้สอดคลอ้งกบั ชมพนุูท ร่วมชาติ ศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา้

(พ.ศ. 2550-2559) พบว่า ดา้นจรรยาบรรณ ครูมีความรักและห่วงใยและปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และ 

ดูแลผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด  3) ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดักิจกรรมการเรียนรู้

สอดคลอ้งกบัไพรัช มณีโชติ ทีพบว่า องค์ประกอบดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชสื้อและ

แหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยมีการใช้สือและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 

เหมาะสมกบัเนือหากิจกรรม 4)ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดแบบ

วิจารณญาณ สอดคลอ้งกบั Pickle and Abrahamsom ทีพบว่า  ความสามารถทางดา้นสติปัญญา 
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ประกอบดว้ย ความสามรถในการคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางสติปัญญา และความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์  5) ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ

ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัปัญญา ศรีแกว้และคณะ พบว่า ผูป้กครองตอ้งการให้ครูยิ มแยม้แจ่มใส  

6) ครูไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟังความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนักเรียน  

สอดคลอ้งกบั สภาครูของนิวซีแลนดที์ ไดก้าํหนดมาตรฐานระดบัสูงของครูไวว้่า ตอ้งมีคุณสมบติั

ดงันีคือ เป็นผูที้ซือสตัย ์ไวว้างใจได ้มีความน่าเชือถือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น ยอมรับและนับถือ

ผูอื้น เป็นผูมี้จินตนาการ กระตือรือร้น อุทิศตน มีความสามารถในการสือสาร และสุขภาพกายและ

ใจทีดี อาจกล่าวไดว้่า ผูที้จะเป็นครูตอ้งเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริงๆ 7) ครูเป็นแบบอย่างดา้น

คุณธรรม จริยธรรม  สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมีเป้าหมายจะพฒันาการศึกษาของครู

เพือผลิตครูพนัธุ์ใหม่ทีมีคุณสมบติั คือ มีความสามารถดีทางการสอนและเป็นครูทีคาํนึงถึงการ

พฒันาและสร้างสรรคช์นบท  8) ครูร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม สอดคลอ้งกบัสุวิชา  

วิริยมานุวงษ์ ศึกษาการวิจัยและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน พบว่า

ภายใตบ้ริบทของโรงเรียน รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย

วิธีการดาํเนินงาน คือ การนาํโรงเรียนสู่ชุมชนโดยสถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความ

อนุเคราะห์และความร่วมมือจดักิจกรรมตามทีชุมชนตอ้งการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรให้ชุมชน  

เป็นคณะกรรมการ เป็นทีปรึกษาของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชน มีความจริงใจในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีต่อชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  ครูมีความตังใจและจัดการเรียนรู้ทีมี

ประสิทธิภาพ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 9) ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารใชง้านวิจยั  มาพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมให้ครูหรืออาจารยท์าํวิจยั ซึงถือ

เป็นเรืองสาํคญัมากอยา่งหนึงเพือพฒันาครูหรืออาจารยใ์หก้า้วหนา้ทางองคค์วามรู้ใหม่ทีไดจ้ากการ

วิจยั การใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทางการสอนอย่างนีทาํให้ผลการดาํเนินการดา้นการเรียนการ

สอนของสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบผลสาํเร็จ 10) ครูใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม

การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ สอดคลอ้งกบัพายพุงศ ์พายหุะ,อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทย 

ภายในปี พ.ศ. 2570 พบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอน การเรียนรู้โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี            

การเรียนทีปรับเปลียนไปสู่การใช้แทบเลต  สอดคลอ้งกับสิงคโปร์ทีมีการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีในการสือสารเขา้มารวมอยู่กบัการเรียนการสอนทุกวิชา โดยมีวตัถุประสงค์เพือทีจะ

ยกระดบัประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนและสร้างให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถ

สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศได ้  สอดคลอ้งกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ครูเน้นการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการจดัการเรียนการสอน และการศึกษาวิจยัเพือสร้างฐานขอ้มูลและ

พฒันานวตักรรมใหม่  สอดคลอ้งกบัสหรัฐอเมริกา ทีส่งเสริมใหทุ้กโรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
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เขา้ถึงการศึกษาโดยการใชอิ้นเทอร์เน็ตทงัโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา นอกจากนนั มีการ

จดัสรรคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้แก่โรงเรียนเพือนักเรียนไดใ้ชใ้นทุกโรงเรียนเฉลีย 1 เครืองต่อ

ผูเ้รียน 4 คน รวมทงัใช้นวตักรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ และการติดต่อสือสารทาง

ออนไลน์ระหว่างครูและผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบัประเทศบูรไนทีปฏิรูปการเรียนการสอนโดย

การใช้ ICT เพือเพิมศกัยภาพและสอดคลอ้งกับแผนพฒันาการศึกษาสําหรับศตวรรษที 21                 

11) ครูมีความเมตตา กรุณา เอืออาทร ใหโ้อกาส ปรารถนาดีต่อนกัเรียน สอดคลอ้งกบั ชมพนุูท ร่วม

ชาติ ศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2550-2559) พบว่าด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ มีความเมตตากรุณาจิตใจรักเด็ก ดุจดงัพ่อ

แม่ 12) ครูมีความเสียสละ มีความอดทน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ รู้หน้าที มีความซือสัตย ์ตรงต่อเวลา มี

ความรับผดิชอบ สอดคลอ้งกบัสภาครูของนิวซีแลนด์ทีไดก้าํหนดมาตรฐานระดบัสูงของครูไวว้่า 

ตอ้งมีคุณสมบติัดงันีคือ เป็นผูที้ซือสัตย ์ไวว้างใจได ้มีความน่าเชือถือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น 

ยอมรับและนับถือผูอื้น เป็นผูมี้จินตนาการ กระตือรือร้น อุทิศตน มีความสามารถในการสือสาร 

และสุขภาพกายและใจทีดี อาจกล่าวไดว้่า ผูที้จะเป็นครูตอ้งเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริงๆ ในดา้น

การพฒันาครู 13)  ครูไม่ยุง่เกียวกบัยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด สอดคลอ้งกบั ชมพูนุท ร่วมชาติ 

ศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2550-2559) พบว่าดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ไดแ้ก่ ครูไม่ยุง่เกียวกบัอบายมุขทงัหลาย  14) ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ใน

การพฒันาผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนแบบ Teach Less Learn More 

(TLLM) ของสิงคโปร์ ทีเน้นการสอนให้น้อยลงแต่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึน และนาํไปสู่   

การปฏิบติั เป็นการออกแบบการสอนและการวดัผลทีมีความแตกต่างตามความพร้อมและความ

สนใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งปัจจยัความสาํเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์ ครูมีอิสระใน

การเรียนการสอนทงัการร่วมพฒันาสาระหลกัสูตร เลือกตาํราเรียน กาํหนดวิธีการเรียนการสอน 

และการประเมินผลผูเ้รียนดว้ยตนเอง 15) ครูทุกคนมีทกัษะภาษาองักฤษระดบัดี สอดคลอ้งกับ

ทกัษะแห่งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) ทกัษะเพือการดาํรงชีวิตในศตวรรษที 21 สาระวิชา

หลกั (Core Subjects) ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาสาํคญัของโลก ภาษาสาํคญัของโลกหรือ

ภาษาสากลคือภาษาองักฤษ  สอดคลอ้งกบักมลชนก ภาคภูมิ  ศึกษาการพฒันารูปแบบสมรรถนะที

จาํเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน การประเมิน

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะครู ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะดา้นทกัษะ

ทีครูจ ําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่ทักษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาองักฤษสาํหรับครู    
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 6. ด้านคุณภาพชีวิตครู ประกอบด้วย 7 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1)ครู มีเวลาอยู่กับ

ครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/อบรมลูกๆ 2)  ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการ

ทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบัครูสิงคโปร์ประมาณร้อยละ 10-15 ทีได้รับบรรจุในทุกๆ ปี จะไดรั้บ

ทุนการศึกษาและรางวลัอนัเป็นเครืองแสดงถึงความสามารถ ทีเป็นผลใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีดีกว่า 

ครูทีจบใหม่จะตอ้งเขา้โปรแกรมเพือฝึกหัดการสอนโดย National University of Education (NIE) 

และในขณะทีเขา้รับการอบรม ระหว่างเป็นครูฝึกหดัก็ยงัจะไดรั้บเงินเดือนทีสูงอีกดว้ย ทีมีนโยบาย

เช่นนี เพือมิใหค้รูตอ้งเปรียบเทียบกบัการทาํงานสายอาชีพอืนทีไดรั้บเงินเดือนสูงทนัทีทีเรียนจบ

แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญักบัวิชาชีพครูทีถือเป็นวิชาชีพชนัสูงในสิงคโปร์ นอกจากนีแลว้ 

ในแต่ละปี ครูในระบบทุกคนจะไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งต่อเนืองไม่ตาํกว่า 100 ชวัโมง ยิงผ่านการ

อบรมมากเท่าไหร่ ครูก็จะยงิไดรั้บโอกาสเจริญกา้วหนา้ในสายวิชาชีพมากเท่านัน รวมถึงบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนก็ตอ้งไดรั้บการอบรมดว้ยเช่นกนั โดยมีการวางแผนการอบรมใหแ้ต่ละคนอยา่ง

ต่อเนือง สอดคลอ้งกับประเทศอินเดียทีกาํหนดแผนการพฒันาบุคลากรของโรงเรียน โดยมี

มาตรการในการปรับปรุงการศึกษาของครู มีการพฒันาครู โดยการส่งไปอบรม รวมถึงจดัสร้าง

เครือข่ายทางดา้นเทคโนโลยีทีทนัสมยัทีให้ครูสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได้ ผ่านทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการจดัสรรเงินเพือพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐฟินแลนด ์ที

มีการพฒันาครูอย่างต่อเนือง เพือให้ไดค้วามรู้ใหม่มาพฒันาการเรียนการสอนครูทุกคนตอ้งจบ

ปริญญาโทมีสถานภาพสูงเทียบเท่าแพทยแ์ละนักกฎหมายมีเงินเดือนเริมตน้ที 29,000 ดอลลาร์             

จึงเป็นแรงจูงใจใหค้นเก่งมาเป็นครู นอกจากนนั ครูมีชวัโมงสอนเพียงวนัละ 4 ชวัโมง ในชนัเรียน 

และ มีเวลาเพือการพฒันาวิชาชีพสปัดาห์ละ 2 ชวัโมง   สอดคลอ้งกบั ครูนิวซีแลนดที์ในแต่ละปี ครู

ทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันา ในการนี มีการจดัสรรงบพฒันาบุคลากรใหแ้ก่ครูทีสามารถเลือกเขา้รับ

การพฒันาดว้ยตนเอง โดยกระทรวงมอบหมายให้มหาวิทยาลยัโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ เป็น

ผูด้าํเนินการพฒันา และประกาศสาขาการพฒันาไปยงัสถานศึกษาทีครูสามารถเลือกเข้ารับการ

พฒันาตามความตอ้งการการพฒันาของตน นอกจากนนัครูตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การศึกษา

ทางไกล การอ่านวารสาร เขา้ร่วมสัมมนา 3) ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา ทีชอบ/

สนใจ สอดคลอ้งกบัการพฒันาครูในประเทศบรูไนทีกาํหนดใหผู้บ้ริหารโรงเรียนรับผดิชอบในการ

ส่งเสริมความกา้วหน้าของครูและบุคคลากร พฒันาครูในโรงเรียน ครูใหญ่และครูซึงทาํงานใน

โรงเรียนของรัฐนนัถือว่าเป็นขา้ราชการของรัฐและอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึงจะส่งเสริมปรับปรุงความเป็นมืออาชีพของครู มีการปฏิรูปวุฒิการศึกษาขนัตาํของครู ให้ครูตอ้ง

จบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นการศึกษา ครูทีมีวุฒิตาํกว่าปริญญาโททางการศึกษาตอ้งหาทาง

ปรับวุฒิการศึกษาของตน และสอดคลอ้งกบัรายงานของ McKinsey report ทีชีว่าครูทุกคนใน
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โรงเรียนของฟินแลนด์ตอ้งจบการศึกษาระบบปริญญาโททางการศึกษา จึงเป็นตวัอย่างทีดีและ

ชดัเจนถึงความสาํคญัของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐฟินแลนด์ครูประจาํชนั ตอ้งผ่าน

การศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยกาํหนดใหต้อ้งเรียนจบระดบัปริญญาโท 

และตอ้งมีการฝึกสอนทดลอง และวิจยัในโรงเรียนสาธิต 4) ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-

วฒันธรรม และปฏิบติัศาสนกิจ  สอดคลอ้งกับการจัดการเรียนการสอนของประเทศสิงคโปร์          

ทีครูผูส้อนมีเวลาว่างขึนร้อยละ 10-20ช่วยให้ครูมีเวลาเพือการคน้ควา้ทดลองการสอนและการ

ทดสอบรูปแบบใหม่ทีเหมาะสมกบันักเรียนของตนมากขึน และร่วมปรึกษาหารือกนัดา้นการวาง

แผนการสอน การร่วมมือกัน เพือสะท้อน อภิปราย เกียวกับแผนการสอนของตนกับทีม 

นอกจากนันยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มูล จปฐ. หมวด 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย คนอายุ 6 ปีขึนไปทุกคน 

ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครัง ในรอบปีทีผ่านมาคนในครัวเรือนทีอายุ 6 ปี

ขึนไป ไดป้ฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่งใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง 

(เช่น การทาํบุญ ตกับาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาํภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม 

หรือการทาํละหมาด และการเขา้โบสถค์ริสต)์ 5)  ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต  สอดคลอ้ง

กบัรายไดข้องครูของนิวซีแลนด์ ไดรั้บการยกย่องว่า เป็นวิชาชีพชนัสูง ทีมีเงินเดือนโดยเฉลีย             

ปี 2553 ประมาณ 54,000 ดอลลาร์สหรัฐ  นับว่าสูงมากสาํหรับอาชีพโดยทวัไป และรายไดข้องครู

ในประเทศบรูไนซึงครูทีทาํงานในโรงเรียนของรัฐถือว่าเป็นขา้ราชการของรัฐ ถกูจดัอยูใ่นสถานะที

ดีทีสุดในประชาคมอาเซียนแมแ้ต่ในประเทศสิงคโ์ปร์ มีค่าครองชีพสูง เงินเดือนครูอยูใ่นช่วง 1,020 

- 2,810 เหรียญบรูไนต่อเดือน  ถา้สอนใน Grade 2 เงินเดือนจะอยู่ในระหว่าง 1,050 - 2,465 เหรียญ

บรูไนต่อเดือน  นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบัประเทศญีปุ่นซึงวิชาชีพครูถือว่าเป็นวิชาชีพชนัสูงและ

ใหค้วามสาํคญัว่าเป็นบุคคลสาํคญัทีสุดต่อคุณภาพของผูเ้รียน จึงมีการกาํหนดใหเ้งินเดือนครูสูงกว่า

ขา้ราชการอืน รวมทงัการใหเ้งินเพิมพิเศษ ร้อยละ 9 และโบนสัประจาํปีอีก 5 เดือน ขึนอยูก่บัผลงาน

และความรับผิดชอบของครูแต่ละระดบั ตลอดจนค่าตอบแทนและสวสัดิการอืนๆ  6) ครูเป็น

แบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนับถือในสังคม  สอดคลอ้งกบัสุวิชา  วิริยมานุวงษ์ ศึกษาการวิจยัและ

พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัชุมชน พบว่าภายใตบ้ริบทของโรงเรียน รูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ยวิธีการดาํเนินงาน คือ การสร้างความ

ศรัทธาของผูบ้ริหารและครู โดยผูบ้ริหารและครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผดิชอบ มีความจริงใจในการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน  

ครูมีความตงัใจและจดัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 7) ครูมีความกา้วหน้าใน

วิชาชีพ สอดคลอ้งกบัสิงคโปร์ทีมีการรองรับการเจริญเติบโตของครูสู่ระดบัทีสูงขึน ใหส้วสัดิการที

ดี กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอโครงการเพือเขา้ไปจดัการดูแลวิชาชีพครูทีเรียกว่า แผนการพฒันา
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วิชาชีพและความกา้วหนา้ในอาชีพ(Education Service Professional Development and Career Plan: 

EduPac) โครงการนีจะเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ห็นช่องทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพของตน ไม่ว่า

จะเป็นในส่วนทีเป็นสายการสอน สายการบริหาร หรือผูช้าํนาญการด้านต่างๆ สิงคโปร์ให้

ค่าตอบแทนครูโดยดูจากผลงาน (Performance-based Compensation) ซึงช่วยใหค้รูมีกาํลงัใจทีจะทาํ

ผลงานใหดี้อยา่งสมาํเสมอดว้ยการดูแลครูทีดี สอดคลอ้งกบัครูของสหรัฐอเมริกาทีตอ้งมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ รวมทงัการไดรั้บการพฒันาทุกปี ภายใต้การส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันา               

ทางวิชาการจากรัฐบาลกลางรวมทงั การมีองคก์รทางวิชาชีพทีเขม้แข็ง ทาํให้สถานะของครูมีความ

มนัคง สอดคลอ้งกบัการพฒันาครูของประเทศญีปุ่น ทีมีกฎหมายกาํหนดให้ครูทุกคนตอ้งไดรั้บ             

การพฒันา โดยครูบรรจุใหม่ตอ้งมีการพฒันาตนเองภายใตก้ารนิเทศดูแลของครูพีเลียงและผูบ้ริหาร 

และตอ้งผ่านการทดลองการปฏิบติังาน 1 ปี ในทาํนองเดียวกนั ครูทีมีประสบการณ์  การเรียน             

การสอนมาแลว้ 10 ปี ก็ตอ้งไดรั้บการพฒันาเพือเพิมพนูความรู้และทกัษะใหม่ในการเรียนการสอน

ดว้ย  สอดคลอ้งกบัเมียนมาร์ทีให้ความสาํคญักบัครูว่าเป็นบุคคลทีสาํคญัในการจดัการเรียนการ

สอน รัฐบาลมีโครงการต่างๆในการยกระดบัและพฒันาประสิทธิภาพของครู มีการใหทุ้นการศึกษา

ต่อการขึนเงินเดือนใหก้บัครู รวมทงัมีการจดัอบรม การติดตามการประเมินครูผูส้อน เพือใหค้รูเป็น

บุคลากรทีมีคุณภาพทีสุด 

 7. ด้านผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 10 แนวปฏิบติั ได้แก่ 1) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ํา

สอดคลอ้งกับการศึกษาของประเทศบรูไนซึงมีการจัดอบรมหลกัสูตรระยะยาว และระยะสัน             

ใหก้บัผูอ้าํนวยการโรงเรียน หลกัสูตรเหล่านีคือ การบริหารโรงเรียน หวัหนา้งานและการสอนความ

เป็นผูน้าํ 2) ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ สอดคลอ้งกบั

การบริหารจดัการสถานศึกษาของนิวซีแลนด์ ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการ

หนึงในการบริหาร นบัตงัแต่การวางแผน การดาํเนินการ การจดัการเรียนการสอน การประเมินผล 

พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมทุกขนัตอน รวมทงัการเขา้มาเป็นกรรมการบริหาร

โรงเรียนทีมีอาํนาจเบ็ดเสร็จทางการบริหาร 3) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม  

สอดคลอ้งกับรัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย ทีพบว่า องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการสือสารภายในองค์กร 

ดา้นบรรยากาศภายในองคก์ร ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน ดา้นการมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหารและดา้นการมีส่วนร่วมโดยการวิจยัและพฒันา และงานวิจยัของ กญัวญัญ ์          

ธารีบุญ  ทีพบว่า ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 12 องค์ประกอบ คือ 

ความชดัเจน ของวตัถุประสงคบ์รรยากาศการทาํงานทีปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟัง

ซึงกนัและกนั ความไม่เห็น ดว้ยในทางบวก ความเห็นพอ้งกนั การสือสารทีเปิดเผย บทบาทและ
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การมอบหมายงานทีชัดเจน ภาวะผูน้ ําร่วม ความสัมพนัธ์กับภายนอก รูปแบบการทาํงานที

หลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง 4) ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่โกงไม่กิน ตงัใจทาํงาน

มุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐฟินแลนดมี์การพฒันา การฝึกอบรมและ

คดัเลือกผูบ้ริหารมืออาชีพอยา่งจริงจงัและใชว้ิธีสรรหาหรือคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษา เพือจะได้

ผูบ้ริหารมืออาชีพทีตอ้งพิสูจน์ผลงานโดยการทาํเป็นสัญญาจา้ง 5) ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม    

มีศีล 5 ปฏิบติัตวั เป็นแบบอยา่ง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี  สอดคลอ้งกบัสุวิชา  วิริยมานุวงษ์ ศึกษาการ

วิจยัและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัชุมชน พบว่าภายใตบ้ริบทของโรงเรียน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ประกอบดว้ย การสร้างความศรัทธาของ

ผูบ้ริหารและครู โดยผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ              

มีความจริงใจในการสร้างความสมัพนัธที์ดีต่อชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน มีมนุษยส์ัมพนัธ์            

ทีดี  6) ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้างแรงจูงใจ/บนัดาลใจ สอดคลอ้งกบั ณรินทร์  ชาํนาญดู  ทีพบว่า 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการบริหารจัดการ รองลงมาผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมี

ความสัมพันธ์กับบุคคลทังในและนอกองค์กร และผูบ้ริหารต้องมีทักษะการทาํงานเป็นทีม             

7) ผูบ้ริหารปฏิบัติตวั เป็นแบบอย่างทีดีของสังคม สอดคลอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกาผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีอาํนาจหนา้ทีในการปกครองดูแลครูและบุคลากรของสถานศึกษาซึงหมายรวมถึงการ

นิเทศและพฒันาครูของสถานศึกษาด้วย  8) ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี ทุกฝ่ายทีเกียวข้อง            

มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย สอดคลอ้งกบั Pickle and Abrahamsom ทีพบว่า ความสามารถดา้น

มนุษยส์มัพนัธ ์ประกอบดว้ย ความสามารถในการเขา้สงัคม ความมนัคงทางอารมณ์ ความสัมพนัธ์

ส่วนตวั ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผูอื้น 9) ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยูโ่รงเรียน ไม่

เนน้ อบรม / สมัมนา  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประเทศญีปุ่น ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจาก

ไดจ้ากผูที้อยูใ่นวงการศึกษาแลว้ รับบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ โดยยกเวน้

เรืองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่อยู่บนเงือนไข 2 ประการคือ 1 ตอ้งเป็นผูที้มีประสบการณ์

เกียวขอ้งกบัการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี และ 2 มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ

โรงเรียน โดยมีการจดัอบรมเพือให้เขา้บริบทและธรรมชาติของการจดัการศึกษาทาํให้เกิดความ

คล่องตวัทางการบริหารสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จจากประสบการณ์ทางการบริหารจากภายนอก 

และนํามาปรับใชก้บัสถานศึกษามากขึน 10) ผูบ้ริหารได้รับสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันา

โรงเรียน สอดคลอ้ง จิตตานันท์  สุขสวสัดิ พบว่า ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของ

บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า มี 8 ตวับ่งชี ประกอบดว้ย 1. การสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงาน 2. การเป็นสมาชิกทีดี 3. การกาํหนดเป้าหมายทีชดัเจน 4. การสือสารและการประสานงาน 

5. การใชอ้าํนาจอยา่งถกูตอ้ง 6. ความเชือมนัและไวว้างใจกนั 7. การสร้างชือเสียงที ดีและเป็นทีรู้จกั 
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และ 8. ระบบการทาํงานทีดี และยงัสอดคลอ้งกบัประเทศสิงคโปร์ทีมีกลยทุธเ์ยยีมยอดในการดึงผูที้

มีความรู้ความสามารถเขา้เป็นครูในระบบ ใหก้ารอบรมทีดี เตรียมโอกาสทางดา้นอาชีพทีดีใหก้บัครู

เหล่านนั จึงทาํใหส้ามารถดึงครูดีๆ เขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมากและปูเส้นทางอาชีพให้อย่างดีมี

การรองรับการเจริญเติบโตของครูสู่ระดบัทีสูงขึน ใหส้วสัดิการทีดี เช่น ครูใหญ่ทีทาํงานครบ 6 ปี มี

สิทธิไดล้าพกัร้อนนานถึง 2 เดือน  

 8. ด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย  19 แนวปฏิบติั คือ 1) โรงเรียนพฒันา

คุณภาพของนักเรียนให้ผูป้กครองเชือถือ / ยอมรับและไวว้างใจ สอดคลอ้งกบัคุณภาพการศึกษา

ของอินเดีย ซึงถือว่าการศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัของการพฒันาคนให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาทีมี

คุณภาพ จึงเป็นเรืองทีมีความจาํเป็นอยา่งยงิ เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัความหมายและความสาํคญัของคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการบริหารจดัการของสถานศึกษา

เพือพฒันาอย่างต่อเนืองและสามารถสร้างความมนัใจให้ผูรั้บบริการการศึกษา ทาํให้ไดรั้บขอ้มูล

คุณภาพการศึกษาทีเชือถือได ้ทงัยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาทีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรค์

การศึกษาใหเ้ป็นกลไกทีมีพลงัในการพฒันาประชากรสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจงั ซึงมีผล

ใหก้ารศึกษามีพลงัทีจะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนือง 2) โรงเรียนจดั

นกัเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อหอ้ง เพือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของสิงคโปร์ ทีลดขนาดชนัเรียนให้มีจาํนวนนักเรียนน้อยลง ปรับรายวิชาให้เหมาะสม กบัความ

ตอ้งการของนักเรียน ลดเนือหาลงในแต่ละวิชา และงานวิจัยของ Keller ทีพบว่าการลดขนาด

โรงเรียนและขนาดหอ้งเรียนจะนาํไปสูอ้นาคตภาพของคุณภาพโรงเรียนขนาดกลาง 3)โรงเรียนจดั

ใหมี้ครู 2 คน ต่อหนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการของไทย 

กาํหนดให้ หนึงห้องเรียนมีนักเรียน 40-45 คน ซึงเป็นการยากทีจะดูแลกิจกรรมการเรียนรู้ให้

นกัเรียนทุกคนไดล้งมือปฏิบติัในเวลา 60 นาที การจดัใหมี้ครู 2 คนต่อหอ้งเรียนหรือรายวิชา จึงเป็น

แนวทางปฏิบติัทีสามารถแกปั้ญหาคุณภาพการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบัประเทศอินโดนีเซีย  ซึงมีการ

กาํหนดอตัราส่วนนักเรียนต่อครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา คือ 16: 1 สาํหรับ  4) โรงเรียนมี สือ 

อุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัฟินแลนด์ ซึงเป็นประเทศทีไดรั้บการจดั

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเทคโนโลยีค่อนขา้งสูง โดยจดังบประมาณเพือการพฒันา

โครงสร้างทางเทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพือการศึกษาทีชดัเจน เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันา

การศึกษา และสอดคลอ้งกบัประเทศญีปุ่นซึงเป็นประเทศทีมีความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษาอย่างชดัเจนและต่อเนือง โดยเฉพาะ

การจดัใหมี้โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลย ีจนกระทงัประชาชนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้ก

เวลา สถานที สาํหรับสถานศึกษาไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณทงัจากรัฐและทอ้งถินเพือการนี 
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ชดัเจน ทาํใหส้ถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 5) โรงเรียนลดการแข่งขนั เน้น

การแข่งขนักบัตนเอง และการเป็นแบ่งปัน สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของฟินแลนด์มุ่งเน้น

ดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค ไม่เน้นการแข่งขนัของผูเ้รียนโดยให้ความสาํคญักบั

การศึกษาว่า เป็นกลไกสําคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทีรัฐต้อง            

จดัการศึกษาทีดีทีสุดให้กบัประชาชน การไม่เน้นการแข่งขนั แต่ให้เป็นไปตามพฒันาการของ

ผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนไม่เครียดและเสริมสร้างสุขภาวะของผูเ้รียนทงัดา้นกาย จิต สงัคม และสติปัญญา

ในทีสุด  6)โรงเรียนบริหารจดัการยดึหลกั ของประชาชน เพือประชาชน โดยประชาชน  สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด ์ทีการจดัการศึกษาขนัพืนฐานมีอิสระในการบริหารจดัการ

ตนเองทีสอดคลอ้งกบับริบท วฒันธรรม เอกลกัษณ์ และความตอ้งการของประชาชน ทงัดา้น

วิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไป และสอดคลอ้งกบัสหรัฐอเมริกา 

กาํหนดใหแ้ต่ละมลรัฐจดัการศึกษาเป็นของตนเองอยา่งหลากหลายตามบริบทของมลรัฐนนัๆ ในแต่

ละมลรัฐ  มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการไปยงัเขตพืนทีการศึกษา (School District) และ

สถานศึกษา ตามความหลากหลายของสถานศึกษา 7) โรงเรียนมีเจา้หน้าทีการเงิน เจา้หน้าทีบญัชี 

เจ้าหน้าทีพสัดุ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพสัดุ   ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาทีปฏิบัติงาน  

สอดคลอ้งกบัประเทศสิงคโปร์ทีให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานบุคคลดว้ยตนเอง เช่น การ

อนุญาตใหโ้รงเรียนจา้งบุคคลกรชวัคราวไดใ้นยามเร่งด่วน จดัจา้งตาํแหน่งทีเกียวกบัธุรการและครู

ได ้และอนุญาตใหมี้การเพิมตาํแหน่งทีเรียกว่า ผูบ้ริหารแผนการเรียนร่วม (Co-Curricular Program 

Executives: CCPE) เพือทีจะมาช่วยแบ่งเบาภาระงานในส่วนของครูทีจะให้ครูมีเวลาในการ

เตรียมการสอนทีมากขึน สอดคลอ้งกับประเทศญีปุ่นทีมีบุคลากรสนับสนุนทาํหน้าทีธุรการ 

ประสานงาน โดยครูไม่ตอ้งมีภาระดา้นนี และทาํหนา้ทีสอนเพียงอยา่งเดียว  8) โรงเรียนเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทีส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

การศึกษาของประเทศในทุกวิถีทาง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิงคโปร์ ทีให้ผูป้กครองเขา้มา

มีส่วนร่วมมากยงิขึน สอดคลอ้งกบัโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา การบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและพ่อแม่ผูป้กครอง มีการดาํเนินการร่วมกนัขององค์กรครู 

ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  9) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาเป็น

กรรมการสถานศึกษา ฯ ไม่เน้นตาํแหน่ง แต่เน้นความสมคัรใจ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนทีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา 

การศึกษาจึงเข้มแข็งและกา้วหน้า และการศึกษาของสหรัฐอเมริกาทีให้ประชาชนเข้ามาเป็น

กรรมการสถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการติดตาม ประเมินผล
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การเรียน ทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหว่างสถานศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การศึกษาตอบสนอง

ความตอ้งการไดม้ากทีสุด 10) โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งพอเพียง 

สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนซึงมีงบประมาณจดัการทงัค่าเล่าเรียน ตาํรา สือ และอุปกรณ์

การศึกษาทุกอย่าง ส่งผลให้เกิดความคล่องตวัทางการบริหารจดัการดา้นงบประมาณมีสูงและใน

ทีสุดก็ส่งผลดีแก่การศึกษาโดยรวมของประเทศ 11) โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม อย่างต่อเนือง สอดคล้องกับ ไพรัตน์ มณีโชติ ทีพบว่า การพัฒนาทักษะผูเ้รียน 

ประกอบดว้ยกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นคุณธรรมจริยธรรม  12) โรงเรียน สนบัสนุน การเขา้ถึง

เทคโนโลย ี สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ สอดคลอ้งกบัรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนทีไดก้าํหนดนโยบาย "การพฒันาประเทศดว้ยวิทยาศาสตร์และการศึกษา"  จึงมุ่งทีจะ

ใชอ้งค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจงัในการปฏิรูประบบการศึกษาทีไดรั้บการยอมรับ ว่ามี

ศกัยภาพทางการใชเ้ทคโนโลยอียูใ่นอนัดบัตน้ๆ มีการจดัสรรงบประมาณเพือการพฒันาเทคโนโลยี

และเทคโนโลยทีางการศึกษาอยา่งมากและชดัเจนต่อเนืองตลอดเวลา จึงมีผลทาํให้ผูเ้รียนทุกระดบั

เขา้ถึงเทคโนโลยทีีมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาและพฒันาองค์

ความรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 13) โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพมีประโยชน์ นักเรียนสามารถ

เลือกรับประทาน   สอดคลอ้งกบัสาธารณรัฐฟินแลนด ์ทีการศึกษาขนัพืนฐานเป็นการศึกษาแบบให้

เปล่า มีอาหารฟรีทุกมือ รัฐทุ่มงบประมาณดา้นโครงสร้างพืนฐานแก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีพกั 

อาหารกลางวนั การจดัรถรับ -ส่ง หรือการไดรั้บโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน               

14)โรงเรียนใหค้วามสาํคญั เรืองการดูแลเอาใจใส่ การส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน  สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของสหรัฐอเมริกา ทีกาํหนดใหเ้ด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาและการพฒันาทีมีคุณภาพ 

จดักิจกรรมช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพ ซึงประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม ยงัเป็นความจริงถึงแมน้ชาวนาจะไม่สามารถปลกูขา้วไดแ้ลว้บางส่วนก็ตาม คนไทยจึง

ไดซื้อว่าเกษตรกร และเกษตรกรในประเทศไทย ร้อยละ 99 ยากจน แนวปฏิบติัในประเด็น เรือง    

การดูแลเอาใจใส่ การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิงทีโรงเรียนตอ้งให้ความสําคัญ                

15) โรงเรียนใหค้วามสาํคญั เรือง การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด  ซึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของบณัฑิตา จินดาทอง ทีศึกษา กลยุทธ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา พบว่า แนวทางดาํเนินการตามกลยทุธใ์นการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร

เห็นความสําคญัเรืองยาเสพติด ให้ความร่วมมือประสานหน่วยงานอืน ผูบ้ริหารและครูร่วมมือ

กนัเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสียงเป็นกรณีพิเศษ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูใหค้วามรักและความห่วงใย และ

สร้างความอบอุ่นให้เด็ก ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอย่างทีดี 16) โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและ

บญัชี เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได ้  สอดคลองกบัพระมหาญญัญ์คุปต์  เขตต์สิริวรกุล ศึกษา
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หลักการบริหารทีปรากฏในมหานิบาตชาดกพบว่า  ด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย

การงบประมาณและการควบคุม 17)โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบัติงานดา้น

การเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั Durden ทีศึกษาการประยุกต์เทคนิค

เดลฟายของการทาํนายอนาคตการศึกษาในเวอร์จิเนียตะวนัตก พบว่า ระบบใหม่ของการเงินทาง

การศึกษาจะถกูพฒันาขึน และจะมีการเนน้ยาํถึงการปรับปรุงการอาํนวยความสะดวกของโรงเรียน  

และสอดคลอ้งกบั ดวงใจ ช่วยตระกลู ทีพบว่า แนวทางการบริหารความเสียงในสถาน ศึกษาระดบั

การศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการเงิน ความเสียงทีเกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

งบประมาณ ถกูตดังบประมาณทีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภารกิจทีเปลียนแปลงไปทาํ

ใหก้ารจดัสรร ไม่พอเพียง ความเสียงดา้นกฎระเบียบขอ้กาํหนด ประกอบดว้ยความเสียงทีเกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบติั ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายทีเกียวขอ้งไดห้รือกฎระเบียบ หรือกฎหมายทีมี

อยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน ปัจจยัความเสียงดา้นการเงินควรใชว้ิธีการ

บริหารความเสียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนั ความเสียง  18) โรงเรียนบริหาร

จดัการภายใตม้ติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียน ฯ  สอดคลอ้งกับการจัด

การศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นการจัดในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (Board of 

Trustee) ทีมาจากประชาชน (ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน/ทอ้งถิน) โดยตรง คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาดงักล่าว ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ประมาณ 5 –7 คน ตามขนาดของโรงเรียน และหากเป็นโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา จะมีตวัแทนนักเรียนร่วมเป็นกรรมการดว้ย มีอาํนาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารทงัดา้น

งบประมาณ วิชาการ บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนกัเรียน และการบริหารทวัไปทีทาํหนา้ที

รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ตามกฎหมายการศึกษา กรรมการบริหารโรงเรียน

ไดรั้บการกระจายอาํนาจใหท้าํทุกเรืองเกียวกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน ทงัการพฒันาหลกัสูตร การ

จดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้ก่ 

สือมวลชน ครู ผูป้กครองและนกัธุรกิจต่างๆ ทุกขนัตอน ผา่นกระบวนการต่างๆเช่น การระดมความ

คิดเห็น การประชาพิจารณ์ประชุมสมัมนาและการเผยแพร่สู่มวลชนเพือรับการวิพากษว์ิจารณ์แกไ้ข  

19) โรงเรียนรับนักเรียนทุกคนเข้าเรียน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา  สอดคลอ้งกับ

สหรัฐอเมริกา ทีกาํหนดให้มีเด็กทุกคนตอ้งไม่ถูกทอดทิง (No Child Left Behind Act of 2001) 

มุ่งเน้นให้แต่ละรัฐต้องดูแลมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาและ           

การพฒันาทีมีคุณภาพ นอกจากนันยงัสอดคลอ้งกบักระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาร์ทีได้

กล่าวถึง แนวทางในการจดัการศึกษาของประเทศเมียนมาร์ ไวว้่า “เด็กในวยัเรียนทุกคนตอ้งอยู่ใน

โรงเรียน และ การศึกษาสาํหรับทุกคน”  
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  9. ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 11 แนวปฏิบัติ ได้แก่                        

1)โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที  พร้อมให้บริการ ซึงปัญญา  ศรีแกว้และ

คณะ ทีพบว่า ผูป้กครอง มีความพึงพอใจทีโรงเรียนมีห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาหาความรู้  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิวซีแลนด์ทีมีห้องเรียนเฉพาะต่างๆ เช่นห้องปฏิบติัการ ห้องตามวิชา

เลือก ห้องสมุดฯลฯให้เลือกทาํกิจกรรม 2)โรงเรียนมีโรงอาหาร โรงนาํดืม ห้องนาํ ถนน และ

ทางเดินถกูสุขลกัษณะ สอดคลอ้งกบัปัญญา ศรีแกว้และคณะ ทีพบว่า ผูป้กครองมีความตอ้งการให้

โรงเรียนปรับปรุงความสะอาดของห้องนาํ 3) โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด  เรียบร้อย  ร่มรืน 

ปลอดภยั สอดคลอ้งกบัรัฐบาลสิงคโปร์ทีไดอ้นุมติังบประมาณในระดบัมธัยมโรงเรียนละ 8.8 ลา้น

บาท เพือทีจะนาํมาใชเ้พือปรับปรุงสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ นอกเหนือจาก

ในหอ้งเรียน โรงเรียนสามารถใชง้บประมาณตามความตอ้งการของนักเรียน เช่น สร้างโรงละคร 

สระนาํในเพือเรียนรู้ระบบนิเวศน์ หรือ อืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใหม่ๆ 4)โรงเรียนมี

แหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประเทศ

บรูไนทีเนน้การจดัใหมี้สิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  5) โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั  

สอดคลอ้งกบั ขอ้มูล จปฐ. ทีระบุว่า ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอย่างถูกวิธี ครัวเรือนมีการ

ป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถกูวิธีครบทงั 3 เรืองดงัต่อไปนี 1. มีการป้องกนัอุบติัเหตุเมือขบัขียานพาหนะ  

2.มีการป้องกันอุบัติเหตุเมือใช้เครืองใช้ไฟฟ้า 3. มีการป้องกันอุบัติเหตุเมือประกอบอาชีพ              

6) โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลย ี/อินเตอร์เน็ต ใหก้บัประชาชน สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของประเทศบรูไนทีมีความพร้อมในการลงทุนเรืองโครงสร้างพืนฐานดา้นเทคโนโลยเีพือใหทุ้กคน

สามารถเขา้ถึงการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตทีมีคุณภาพและการเขา้ถึงการเชือมต่ออยา่งเสมอภาคสาํหรับ

ทุกคน จัดให้มีแหล่งทรัพยากรทีมีคุณภาพเพือสนับสนุนการเรียนการสอน  และสอดคลอ้งกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนซึงเป็นประเทศหนึงทีไดรั้บการยอมรับว่า มีศกัยภาพทางการผลิตและใช้

เทคโนโลยีอยู่ในอนัดบัตน้ๆ มีการจดัสรรงบประมาณเพือการพฒันาเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอย่างมากและชดัเจนต่อเนืองตลอดเวลา ทาํให้ผูเ้รียนทุกระดบัเขา้ถึงเทคโนโลยีทีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

7) โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาความรู้ให้กบัประชาชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดใน

การดาํเนินงานเพือการปฏิรูปการศึกษาของนิวซีแลนด์ทีโรงเรียนเป็นแหล่งทีทุกคนเขา้มาใชไ้ด้ ,

โรงเรียนเป็นแหล่งทีเด็กเขา้มาเล่นได ้,โรงเรียนเป็นแหล่งของความรู้และความสาํเร็จ  8) โรงเรียนมี 

อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพทีสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ  สอดคลอ้งกับการพฒันา

การศึกษาของเมียนมาร์เพือไม่ใหก้ารศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ จึงมีการดาํเนินงาน

เกียวกบั การสร้างโรงเรียนขึนใหม่ การดดัแปลงและซ่อมแซมอาคารเก่า  9) โรงเรียนมี ทีจอดรถให ้
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นกัเรียน ครู อยา่งพอเพียง และเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสาํคญัของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

(การมธัยมศึกษา) หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทงัปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา

ขนัพืนฐาน ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี อยา่งทวัถึง เท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชนั 

หรือความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรม 10) โรงเรียนมีศนูยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชน  สอดคลองกบัทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายคุใหม่ (พ.ศ. 

2553-2561) ทีมีเป้าหมายการดาํเนินงาน ดา้นระบบการบริหารจัดการ โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันา

คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลียนเรียนรู้ ทงัในระดบัทอ้งถิน ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ  

11) โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลองกบัทิศทางการ

พฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน

พฒันาและจดับริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ใหมี้คุณภาพเอือต่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทงัถึงและ

คุม้ค่า  

 10. ดา้นผูป้กครอง ประกอบดว้ย  6 แนวปฏิบัติ ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองดูแล/อบรม

นักเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียน /ครูและสังคม  สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบัรัฐบาล

สิงคโปร์ทีเชือว่าผูป้กครอง คือบุคคลสาํคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการเรียนรู้สามารถเกิดขึน

ไดท้งัทีโรงเรียนและทีบา้น ผูป้กครองจะสามารถเขา้มาช่วยเติมเต็มให้เกิดการศึกษาแบบองค์รวม 

และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีดีให้กบันักเรียน รัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง โดยกระตุน้ใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมและรับรู้ในกิจกรรมต่าง  ๆของโรงเรียน  2) ผูป้กครอง

สนใจและใหค้วามสาํคญั กบัผลการประเมินพฒันาการของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัประเทศบรูไน ที

ครูผูส้อนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของเด็กใหผู้ป้กครองทราบดว้ย 3) ปกครองเขา้ร่วมประชุมกบั

โรงเรียนทุกครัง สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาของนิวซีแลนด ์ยดึหลกัการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เป็นหลกัการหนึงในการบริหาร นับตงัแต่การวางแผนการดาํเนินการ การจดัการ

เรียนการสอน การประเมินผล พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมทุกขนัตอน รวมทงั

การเขา้มาเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนทีมีอาํนาจเบ็ดเสร็จทางการบริหาร 4) ผูป้กครองเสนอแนะ

ขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประเทศ

ญีปุ่นทีผูป้กครองและตวัแทนประชนในทอ้งถินทาํหน้าทีสะทอ้นความคิดเห็นและความตอ้งการ

ทางการศึกษา ของพ่อแม่ผูป้กครองและประชาชนในท้องถิน 5) ผูป้กครองทาํอาหารและทาน

อาหารกบัลกู ทุกๆ วนั ทงัเชา้และเยน็ สอดคลอ้งกบัขอ้มูล จปฐ. หมวด 30 ทุกคนในครัวเรือนกิน

อาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติเกียวกบัการกิน

อาหารทีมีคุณภาพ ถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน ครบทงั 4 เรือง ดงัต่อไปนี 1. ถา้กิน

อาหารบรรจุสําเร็จ ตอ้งมีเครืองหมาย อย. เช่น เกลือเสริมไอโอดีน นาํปลา นาํส้มสายชู อาหาร
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กระป๋อง นม  อาหารกล่อง 2. ถา้กินเนือสัตว ์ตอ้งทาํให้สุกดว้ยความร้อน 3. ถา้กินผกั ตอ้งเป็นผกั

ปลอดสารพิษหรือได้ทาํการแช่ด้วยนําผสมด่างทับทิมหรือนํายาลา้งผกัแลว้ลา้งด้วยนําสะอาด

หลายๆครัง  4. ก่อนกินอาหารตอ้งลา้งมือทุกครังและใชช้อ้นกลาง 6) ผูป้กครองร่วมวางแผน

กิจกรรมการเรียนของนักเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการคุณภาพการมธัยมศึกษายุค

ใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) มีเป้าหมายการดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมทีให้โรงเรียนใชชุ้มชน เป็น

แหล่งเรียนรู้ มีสถาบนั และองคก์รต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพฒันาคุณภาพการ

จดัการศึกษา  

11. ดา้นโรงเรียน  ประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วย

ดูแล ซ่อมแซม อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน ปัจจุบันกระทรวงศึกษา มีนโยบาย              

ตดัตาํแหน่งเหล่านี เมือมีการเกษียณราชการทาํให้เกิดปัญหากบัโรงเรียน เพราะในการดูแลอาคาร

เรียน อาคารประกอบและจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพและเอือต่อการเรียนรู้ตอ้งอาศยั

บุคลากรกลุ่มนีเป็นหลกั  ซึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 

2553-2561)ทีกาํหนดให้โรงเรียนพฒันาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอือต่อการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทงัถึงและคุม้ค่า  2)โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู สอดคลอ้ง

กบัระบบบริหารการศึกษาในอินเดียทีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกวา้ง วิธีหลกัคือ การให้มี

ตวัแทนของกลุ่มต่างๆ อยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัการศึกษาทุกระดบั รัฐบาลไดเ้ชิญให้

กลุ่มต่างๆ เช่น สหภาพครู สมาคมผูป้กครอง และผูแ้ทนภาพการคา้และอุตสาหกรรมเขา้ร่วมการ

ปรึกษาเกียวกบัการบริหารกิจการโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยการเป็น

ตวัแทนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเป็นกรรมการในสมาคมผูป้กครองและครู 3)โรงเรียน

มีบา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั สอดคลอ้งกบัขอ้มลูความจาํเป็นพืนฐานของประชาชน 

จปฐ. หมวดที 2 มีบา้นอาศยั ครัวเรือนมีความมนัคงในทีอยูอ่าศยัและบา้นมีสภาพคงทนถาวร  มีการ

จดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลกัษณะ 4)โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อม

ใหบ้ริการนกัเรียน/ครู สอดคลอ้งกบัรัฐบาลบรูไนทียงัคงงบประมาณสาํหรับการเช่ารถบสัและเรือ

โดยสาร Tamuai สาํหรับเด็กนกัเรียนใชใ้นการเดินทางมายงัสถานศึกษาจากแหล่งทีอยูอ่าศยัของตน  

5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน สอดคลอ้งกบัรัฐบาลของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนทีเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการเชิงธุรกิจไดโ้ดยรัฐสนับสนุน

สถานทีประกอบการและงบประมาณบางส่วนให ้อนึง นอกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเอกชนจะ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแลว้ ยงัมีรายไดจ้ากการจัดตังศูนยอ์บรม การทาํวิจัย 

ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ รวมทงัการไดผู้ส้นับสนุน (Sponsor) จากหน่วยงาน ห้างร้าน และ

บริษทัต่าง ๆ อีกดว้ยซึงส่งผลทาํใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษานาํงบประมาณพิเศษดงักล่าวมาพฒันา
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ครู นกัเรียน ตลอดจนจดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทีทนัสมยัมาใชเ้กียวกบัการเรียนการสอน

ได ้ และยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของฟินแลนด ์ดา้นการพฒันาความร่วมมือ มีการพฒันา

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัภาคธุรกิจเอกชนอย่างใกลชิ้ดเพิมขึน เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

และฝึกฝนทักษะทีจะใช้จริงในชีวิตการทาํงานสอดรับกบัความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน            

6) โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนั เพือความเขา้ถึง เขา้ใจ และพฒันา สอดคลอ้งกบั

สุวิชา  วิริยมานุวงษ์ ทีพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขนัพืนฐาน คือการนํา

โรงเรียนสู่ชุมชนโดยสถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือ

จดักิจกรรมตามทีชุมชนต้องการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรให้ชุมชน เป็นคณะกรรมการ เป็นที

ปรึกษาของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 7) โรงเรียนมีวฒันธรรมการ

บริการประชาชน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงษศ์กัดิ  ดว้งทา ทีพบว่าสมรรถนะวิชาชีพครู ดา้น

ทีมีสมรรถนะสูงทีสุด คือ สมรรถนะดา้นการบริการทีดี  8)โรงเรียนมีบรรยากาศการทาํงานทีผ่อน

คลาย /มีความยดืหยุน่  สอดคลอ้งกบั กญัวญัญ ์ ธารีบุญ  ซึงพบว่า ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม

ของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 12 องค์ประกอบคือ ความชดัเจน ของวตัถุประสงค์  บรรยากาศการ

ทาํงานทีปราศจากพิธีรีตอง  การมีส่วนร่วม การรับฟังซึงกนั และกนั ความไม่เห็นดว้ยในทางบวก 

ความเห็นพอ้งกนั การสือสารทีเปิดเผย บทบาท และการมอบหมายงานทีชดัเจน ภาวะผูน้าํร่วม 

ความสมัพนัธก์บัภายนอก รูปแบบการทาํงานทีหลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง  

 12. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 8 แนวปฏิบัติ ได้แก่                           

1) ประชาชนสามารถเข้ามาใชพื้นทีในโรงเรียนเพือจัดกิจกรรมต่างๆทังส่วนตัวและส่วนรวม  

สอดคลอ้งกับหลกัสาํคญัของการจัดการศึกษาขนัพืนฐาน(การมธัยมศึกษา) หลกัการมีส่วนร่วม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบั

กรรมการเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษาเพือเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศกัดิศรีและตอบสนองความ

ตอ้งการของทอ้งถินตามนยัของรัฐธรรมนูญ 2) ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม อาคาร

สถานที ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการให้บริการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไพรัช  

มณีโชติ ทีพบว่า การมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย มีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนทงั

ดา้นวิชาการการปฏิบติั และวสัดุอุปกรณ์อยูเ่สมอ มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึงกนัและกนัในทุกโอกาส มีการประสานงาน เพือความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกบัองคก์รต่างๆ โรงเรียนและชุมชน  มีการปรึกษาหารือร่วมกนัเพือแกปั้ญหาและหาแนว

ทางการพฒันาทงัใน ดา้นการดาํเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียนและในดา้นความเป็นอยู่ของ

ชุมชน  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสาํคญัของชุมชน 3)โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสังคมและชุมชน

และให้การช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาส  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฟิลิปปินส์ทียึดหลกัการความมี
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ส่วนรวมของคนในชุมชน ผูป้กครองโดยโรงเรียน ชุมชน เจา้หน้าทีอืนๆของโรงเรียน มีจิต

สาธารณะและมีส่วนร่วมกบัชุมชน สังคม  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของประเทศบรูไนทีมีการ

สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานอิสระทีไม่ใช่หน่วยงาน

ของรัฐ และสมาคมผูป้กครอง ครู เพือใหมี้ส่วนมากขึนในเรืองการหาทุนและจดักิจกรรมเกียวขอ้ง

กบัการเรียนการสอนของเด็ก 4)  ผูบ้ริหาร/ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุงการบริหาร และ

กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประเทศบรูไนทีมีการแต่งตงัผูน้าํและ

จดัตงัเป็นคณะกรรมการทีมผูน้าํ เพือใหส้มาชิกไดอ้อกความคิดเห็น ข่าวสาร และวิธีปฏิบติัทีดีทีสุด 

มีการอภิปรายประเด็นต่างๆเพือนาํไปสู่แผนปฏิบติัการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนมีเวทีในการ

แลกเปลียนความคิดเห็น ระดมสมอง และลงมือปฏิบติัเกียวกบัปัญหาทางการศึกษา การปรับปรุงผล

การดาํเนินงาน  และยงัสอดคลอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของประเทศญีปุ่นทีเปิด

โอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครอง และประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาทีเป็นภาคประชาชน

โดยตรง เพือสะทอ้นและเสนอความตอ้งการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา รวมทงัการให้คณะครู 

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาํหน้าทีเสนอแนะและให้ความเห็น หรือการสนับสนุน              

การทาํงานของผูบ้ริหารในรูปของการประชุมคณะครู ทีกาํหนดใหทุ้กโรงเรียนตอ้งฟังความเห็นใน

ทีประชุมทาํให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการสถานศึกษา 5) โรงเรียนสนับสนุนการใช้

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สอดคลอ้งกบัมาเรียม  นิลพนัธุ ์ทีศึกษาการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ระดบั

การศึกษาขนัพืนฐานแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยใชพิ้พิธภณัฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน เพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์ซึงพบว่า นวตักรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถานศึกษา

ทีบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ท้องถินกิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน              

คนในชุมชนเกิดความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในการใชพิ้พิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถินให้มี 

ประโยชน์อยา่งสูงสุด เกิดความรักชืนชม หวงแหน และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอนัมีค่าของทอ้งถิน

และของ ประเทศชาติ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนมีชินงาน มีความ

เขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ทีเชือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน และสอดคลอ้ง  

กบัระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ทียึดแนวคิดในการดาํเนินงานเพือการปฏิรูปการศึกษา ดงันี            

1.โรงเรียนเป็นแหล่งทีทุกคนเขา้มาใชไ้ด ้ 2. โรงเรียนเป็นแหล่งทีเด็กเขา้มาเล่นได ้ 3. โรงเรียนเป็น

แหล่งของความรู้และความสาํเร็จ 6) โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึงเดียวกับชุมชน 

สอดคลอ้งกบั ชมพนุูท  ร่วมชาติ ทีศึกษาอนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

2550-2559) และพบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน/ทอ้งถินครูในอนาคตควรมีส่วนร่วม

และพฒันาท้องถินทงัในดา้นการศึกษา ดา้นสังคม และต้องสามารถทีจะปรับตัวเข้ากบัชุมชน/

ทอ้งถินไดเ้ป็นอยา่งดี 7)โรงเรียนเสริมสร้างความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชน สอดคลอ้งกบัไพรัช มณีโชติ ที
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พบว่า มีการประสานงาน เพือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัองคก์รต่างๆ โรงเรียนและชุมชน มี

การปรึกษาหารือร่วมกนัเพือแกปั้ญหาและหาแนวทางการพฒันาทงัใน ดา้นการดาํเนินงานกิจกรรม

ภายในโรงเรียนและในดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน 8) ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญา

ทอ้งถินใหก้บันกัเรียน และร่วมระดมทรัพยากรเพือการจดัการศึกษา  สอดคลอ้งกบัรัฐบาลบรูไน ที

ไดส้นบัสนุนให้โรงเรียนมีความร่วมมือกบัชุมชน องค์กรธุรกิจในชุมชนเพือการระดมทุน และมี

ส่วนในการปรับปรุงใหบ้รรลุความตอ้งการของชุมชน และสอดคลอ้งกบังบประมาณเพือการศึกษา

ของสหรัฐอเมริกาทีมาจากหลายแหล่ง ทงัจากรัฐบาล และทอ้งถิน อีกทงั การไดรั้บสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชน ส่งผลใหโ้รงเรียน มีเงินงบประมาณเพือการบริหารจดัการ

สถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการไดอ้ย่างคล่องตวั  นอกจากนันยงัสอดคลอ้งกบั Keller ที

ไดศึ้กษาภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง การวิจยั พบว่า การเพิมขึนของการมี

ส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว การพบกบัความต้องการทีหลากหลายของผูเ้รียนท่ามกลาง

ผูเ้รียนทงัหมด ความจาํเป็นในการเตรียมความพร้อมของครูในโรงเรียนขนาดกลาง การปรับปรุง

พฒันาการดาํเนินงานของคณะทาํงาน ขอ้แนะนาํในการเปลียนแปลงอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน 

ครูผูส้อนในการศึกษานีใหอ้นาคตภาพและขอ้แนะนาํการดาํเนินงาน การสนบัสนุนของคณะทาํงาน

ของโรงเรียนขนาดกลาง เพือให้ผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดกลางประสบผลสาํเร็จ และยงัสอดคลอ้ง

กับ สุวิชา  วิริยมานุวงษ์ ทีพบว่าภายใต้บริบทของโรงเรียน รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ยวิธีการดาํเนินงาน 4 ประการ คือ 1. การนาํโรงเรียนสู่ชุมชนโดย

สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที

ชุมชนตอ้งการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรใหชุ้มชน เป็นคณะกรรมการ เป็นทีปรึกษาของชุมชนหรือ

หน่วยงานในชุมชน 2. การสร้างความศรัทธาของผูบ้ริหารและครู โดยผูบ้ริหารและครูประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ มีความจริงใจในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี

ต่อชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน ครูมีความตงัใจและจดัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์

สัมพนัธ์ทีดี  3. การนําชุมชนเข้าสู่โรงเรียน โดยสถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 4. การใหบ้ริการชุมชน โดยสถานศึกษาใหบ้ริการ

และอาํนวยความสะดวกแก่ชุมชน ใหชุ้มชนใชส้ถานทีของโรงเรียนในการทาํกิจกรรม ให้ชุมชนใช้

บริการอาคารสถานทีในการจดักิจกรรม  
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2.  การนําเสนอ การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษาตามความ

ต้องการของประชาชน:กรณศึีกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวทิยาคม  

   ผูว้ิจ ัยดาํเนินการจัดประชุมประชาชนชาวอาํเภอบางสะพานน้อยเพือนําเสนอ

ผลการวิจยั  

  โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยเป็นสถานทีจัดประชุม พบว่า  การ

มธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษา

โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ประกอบดว้ย 12 ดา้น 140 แนวปฏิบติั  ซึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศไทยโดยสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดกรอบทิศทางการพฒันา

คุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2261) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 2.ดา้น

ระบบการเรียนรู้ 3.ดา้นระบบการบริหารจดัการ และ4.ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้  และสอดคลอ้งกบั

พรพรรณ   อินทรประเสริฐ ทีพบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้า 

ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 ดา้น คือ 1. ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ  2.  

ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3. ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน 

งบประมาณ  4. ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานกาํกับติดตาม 5. ดา้นโครงสร้างและ

กระบวนการบริหารการจดัองค์กร  อีกทงังานของพายุพงศ ์  พายุหะ ทีศึกษาอนาคตภาพการ

มธัยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570 ดว้ยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) ซึงผลการวิจยัพบว่า อนาคตภาพการมธัยมศึกษาไทยทีเป็นไปไดเ้ป็นดงันี 1. ดา้นการ

จดัการเรียน  2. ดา้นบุคลากรทางการศึกษา 3. ดา้นงบประมาณ  และ4. ดา้นการบริหารการจดั

การศึกษา ดงันนั การมธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  จึงมีความถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบท 

เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการ

นาํไปพฒันาสถานศึกษา 

  กล่าวโดยสรุปคือ ผลการวิจัยทีได้จาก การมัธยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน :กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล

และแนวทางในการดาํเนินงานจดัการจดัการมธัยมศึกษาของโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม ใหมี้

คุณภาพตามทีประชาชนต้องการ นอกจากนันยงัสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยหา การ

มธัยมศึกษาและแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามขนาดและบริบทของสถานศึกษาอืนๆ 

เพือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อคุณภาพ

การมธัยมศึกษาของประเทศ ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

จากผลการศึกษาวิจัย ซึงพบว่า การมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน :

กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมกบับริบท เป็นไปไดใ้นการ

นาํไปปฏิบัติ มีความสอดคลอ้งกับกรอบแนวคิดทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพฒันา

สถานศึกษาดงันนั เพือใหส้ามารถนาํไปจดัการมธัยมศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 

ก่อใหเ้กิดความสุขความพอใจใหแ้ก่พลเมือง เป็นไปอย่างมีความเชือมนั และมีประสิทธิภาพ สร้าง

ภาพอนาคตทีเป็นจริงใหเ้กิด โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งดงันี  

ข้อเสนอแนะทัวไป 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

สาํนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริม 

สนับสนุนและกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชน ดงันี 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้

มีการวิจยัการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน แต่ละบริบทว่ามีแนวปฏิบติัเพือให้เกิด

การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชนอย่างไร เพือนําข้อมูลมากําหนดนโยบาย              

การมธัยมศึกษาตามความตอ้การของประชาชนทงัระบบ  

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริม 

สนบัสนุน แนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชนไปสู่การปฏิบติั 

ไดแ้ก่ 

   2.1 ด้านคุณภาพการมธัยมศึกษา มีแนวปฏิบัติดงันี การมธัยมศึกษาส่งเสริมความ

เขม้แข็ง และความอบอุ่นของครอบครัว สร้างทกัษะการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สร้างเยาวชนใหรั้กทอ้งถินและความเป็นไทย  

   2.2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน มีแนวปฏิบติัดงันี นักเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์            

มีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต  มีวินัย  ซือสัตย ์สุจริต เชือใจ ไวใ้จ 

เชือถือได ้  มีความสามคัคี  มีนําใจ ใฝ่สันติ มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกดี  มีสัมมาคารวะ มีมารยาท                    

อ่อนนอ้ม ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย มีมนุษยส์มัพนัธที์ดี รู้จกัการให้ การเสียสละรักผูอื้นมีความเมตตา  

ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี และแบ่งปัน มีความขยนั หมนัเพียร ประหยดั อดออม มุ่งมนั อดทน 

ต่อสู ้ มีความ มีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถเสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี  อ่านออก 

/ เขียนคล่อง / คิดเลขได้ / ใช้คอมพิวเตอร์เป็น มีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใช้เหตุผลในการ
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พิจารณา แกปั้ญหา มีทกัษะการทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงานบ้าน มีทกัษะชีวิต ไม่ยุ่ง

เกียวกบัยาเสพติด อบายมุข ทุกชนิด  

   2.3 ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีแนวปฏิบติั ดงันีครูอยู่ก ับกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล           

ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิงนักเรียน นักเรียน ทาํงานร่วมกนั ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม กระบวนการ

เรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 

  2.4 ดา้นการวดัประเมินผล มีแนวปฏิบติัดงันีผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดั

ประเมินผล 

  2.5 ดา้นทกัษะความสามารถของครู มีแนวปฏิบติัดงันี ครูเขา้ใจจิตวิทยา พฒันาการ 

ตามวยั และสามารถวิเคราะห์ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน มีทศันคติทีดี เอาใจใส่ดูแลนักเรียน

อยา่งใกลชิ้ด ใหค้วามอบอุ่นและไวใ้จได ้นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจดักิจกรรม

การเรียนรู้  มีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การคิดแบบวิจารณญาณ ยมิแยม้แจ่มใส 

พดูจาไพเราะ เคารพต่อความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการของนักเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน 

ควบคุมอารมณ์ / รับฟังความคิดเห็น และเข้าใจถึงจิตใจนักเรียน เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สงัคม  

  2.6 ดา้นคุณภาพชีวิตครู มีแนวปฏิบติัดงันี ครูมีเวลาอยู่กบัครอบครัว ไดท้านขา้วกบั

ครอบครัว/อบรมลูกๆ ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน ได้ศึกษาต่อถึงระดับ

ปริญญาโทในสาขา ทีชอบ / สนใจ  

  2.7 ดา้นผูบ้ริหาร มีแนวปฏิบติัดงันี ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ เป็นประชาธิปไตย เนน้การมี

ส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ สร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม ไม่คอรัปชนั ไม่โกงไม่กิน 

ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน 

 2.8   ด้านการบริหารจดัการ มีแนวปฏิบติัดงันี โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนักเรียน            

ใหผู้ป้กครองเชือถือ / ยอมรับและไวว้างใจ โรงเรียนจดันักเรียนไม่เกิน 25 คน ต่อห้องเพือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ  จดัใหมี้ครู 2 คน ต่อหนึงห้องเรียนเพือคุณภาพการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  มีสือ อุปกรณ์เทคโนโลย ีเพือการบริหารจดัการ 

  2.9 ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี โรงเรียนมีห้องเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ไอซีที พร้อมให้บริการ มีโรงอาหาร โรงนาํดืม ห้องนาํ ถนน 

และทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ มีสภาพแวดลอ้ม สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน ปลอดภยั มีแหล่งเรียนรู้ที

กระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ มีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั 

 2.10   ดา้นผูป้กครอง มีแนวปฏิบติัดงันี ผูป้กครองดูแล / อบรมนักเรียน ไม่ปล่อยให้

เป็นภาระของโรงเรียน / ครูและสังคม ผูป้กครองสนใจและให้ความสาํคญั กบัผลการประเมิน



252 

พฒันาการของนักเรียน เขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรียนทุกครัง เสนอแนะขอ้คิดเห็นการพฒันาและ

ติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียน 

 2.11 ดา้นโรงเรียน มีแนวปฏิบติัดงันี โรงเรียนมีนักการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม 

อาคาร สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน มีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง ครู ขอ้ทีร่วมกนั เพือความ

เขา้ถึง เขา้ใจ และพฒันา มีบา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กั  

 2.12 ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีแนวปฏิบติัดงันี ประชาชนสามารถเขา้มา

ใชพื้นทีในโรงเรียนเพือจดักิจกรรมต่างๆ ทงัส่วนตวัและส่วนรวม ร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม 

อาคารสถานที ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

1. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาทีจัด                     

การมธัยมศึกษา นาํแนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน ไปจดัทาํ

แผนพฒันาคุณภาพ และแผนปฏิบติัการประจาํปี เพือพฒันาการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งยงัยนื 

2.  สถานศึกษาทีจดัการมธัยมศึกษา ควรนาํแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตาม

ความต้องการของประชาชน ไปจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจาํปี เพือการ

บริหารจดัการสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามทีประชาชนตอ้งการ 

 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 

1.  ควรมีการวิจยั ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จการบริหารจดัการตามแนวปฏิบติัเพือให้

เกิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน 

2.  ควรมีการวิจยั แนวทางประเมินความสาํเร็จการบริหารการมธัยมศึกษาตามแนว

ปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน 
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แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญรอบที 1  

เรือง การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน : 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

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

วตัถุประสงค ์ 

 เพือใหผู้เ้ชียวชาญ ไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของ

ประชาชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม แบบสมัภาษณ์   มี 2 ตอน ดงันี  

ตอนที 1 ขอ้มลูเบืองตน้ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ตอนที 2 ประเด็นการสมัภาษณ์ 

 

ตอนที 1 ข้อมูลเบอืงต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ชือผูใ้หส้มัภาษณ์………………………………………………………………………… 

1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................สถานศึกษา........................................................ 

1.3 ตาํแหน่ง/หนา้ทีประจาํ..........................................................................................................   

สถานทีทาํงาน....................................................................................................................... 

1.4 ประสบการณ์ในการทาํงาน ...... ปี 

1.5 สถานทีสมัภาษณ์.................................................................................................................. 

1.6 วนั เดือน ปี………………………………………………………………………………… 

1.7 เวลาทีใชใ้นการสมัภาษณ์ .......... นาที 
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ตอนที 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 

“ การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

      นายประสงค ์กลินบรม 

    นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 
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แบบสอบถามเพือการวิจยั รอบที 2  

เรือง แนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษา โรงเรียน            

บางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

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

 แบบ สอ บถาม นีส ร้าง ขึน จา กก าร นํา ผลก าร สัม ภา ษณ์   ผู ้เ ชี ยว ชา ญในเ รือ ง                           

การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม   

ในรอบที 1 มาวิเคราะห์ และรวบรวมจดัหมวดหมู่  

 แบบสอบถามนีใชใ้นการเก็บขอ้มูลรอบที 2 เพือรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

เพือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ เพือพิจารณาหา แนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความ

ตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม  

 ขอ้มลูทีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อย่างใด ผูว้ิจยัรับรอง

ว่าขอ้มูลทีไดรั้บ จากแบบสอบถามฉบับนีจะเป็นความลบั การนาํเสนอขอ้มูล จะเป็นข้อมูลใน

ภาพรวมเท่านนั 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่าน สาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี 

 

 

 

      นายประสงค ์ กลินบรม 

    นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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คาํชีแจง    

    โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องว่างทีตรงกบัแนวปฏิบติัเพือให้เกิดการมธัยมศึกษา

ตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

     5   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการมากทีสุด 

4   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการมาก 

3   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการปานกลาง 

2   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการนอ้ย 

1   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการนอ้ยทีสุด  

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 1  คุณภาพการมัธยมศึกษา 

1 การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

      

2 การมัธยมศึกษา ส ร้างเ ย าวชนให้รั กท้องถิ น  แ ละ        

ความเป็นไทย  

      

3 การมธัยมศึกษา  มีคุณภาพ รองรับ เด็กเก่ง  เด็กทีมี

ความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน  

      

4 การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุข        

ทางจิตใจ  

      

5 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเข้มแข็ง และความอบอุ่น 

ของครอบครัว 

      

   6 การมธัยมศึกษาสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับทุกคน      

ในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 2 คุณภาพผู้เรียน 

7 นกัเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์       

8 นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต และ

ความสุขในชีวติ 

      

9 นกัเรียนมีวนิยั   ซือสัตย ์ สุจริต   เชือใจ ไวใ้จ  เชือถือได ้       

10 นกัเรียนมีความสามคัคี  มีนาํใจ  ใฝ่สันติ  มีจิตสาธารณะ  

มีจิตสํานึกดี 

      

11 นกัเรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท  อ่อนน้อม   ถ่อมตน  สุภาพ

เรียบร้อย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 

      

12 นกัเรียนรู้จกัการให ้การเสียสละ รักผูอ้ืน มีความเมตตา 

ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี  และแบ่งปัน 

      

13 นกัเรียนมีความขยนั หมนัเพียร ประหยดั  อดออม  มุ่งมนั   

อดทน ต่อสู้  มีความกตญั ู 

      

14 นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถ

เสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี 

      

15 นกัเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

      

16 นกัเรียนอ่านออก / เขียนคล่อง / คิดเลขได้ /ใช้คอมพิวเตอร์

เป็น 

      

17 นกัเรียนมีทกัษะการสือสารภาษาองักฤษ       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

18 นกัเรียน มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก       

19 นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดเชือมโยง  และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

      

20 นักเรียนมีวิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรอง ใช้เหตุผล          

ในการพิจารณา แกปั้ญหา 

      

21 นักเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เป็นตวัของตวัเอง  

และสามารถพึงพาตนเอง 

      

22 นกัเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัได้ดว้ย ตา หูจมูก ลิ น 

และสิงทีมองไม่เห็น 

      

23 นกัเรียนรู้ศักยภาพตนเอง /รู้ตนเอง /พบความสามารถ

ความเป็นเลิศของตนเอง 

      

24 นกัเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมีในทอ้งถิน สามารถใช้

ประโยชน์ในการดาํรงชีวติ 

      

25 นักเรียนสามารถ สืบต่อ วิถีชีวิต  วิถีชุมชน ท้องถิ น  

วฒันธรรม  ประเพณี ความเป็นอยู่ ของบรรพบุรุษ 

      

26 นกัเรียนมีทกัษะการเกษตร  สามารถต่อยอดการเกษตร 

พึงพาตวัเอง และพฒันาทอ้งถินตนเอง 

      

27 นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หนา้ที  เคารพและ

ใหเ้กียรติซึงกนั และกนั 

      

28 นกัเรียนมีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ หรือผูผ้ลิต       

29 นกัเรียนมีสุขนิสัยทีดี  มีสุขภาพกายแขง็แรง  มีสุขภาพจิต

ดี  รักศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

      

30 นกัเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย 

ในการดาํเนินชีวติ 

      

31 นกัเรียนมีทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารใหพ่้อแม่

รับประทาน 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

32 นักเรียนมีทักษะการทํางานบ้าน สามารถช่วยพ่อแม่ 

ทาํงานบา้น 

      

33 นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ไม่ยุ่งเกียวกบัยาเสพติด การพนัน 

อบายมุข ทุกชนิด 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………….……… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 3 กระบวนการเรียนรู้ 

34 นกัเรียนใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหา 

และนาํเสนอความรู้อย่างเหมาะสม 

      

35 นกัเรียน ทาํงานร่วมกนั  ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม        

36 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนเก่ง ช่วยนักเรียนช้า 

นกัเรียนดี ดูแลเพือน 

      

37 นกัเรียนเลือกเรียนวชิาตามความชอบ / ความถนดั  / ความ

สนใจ  /ความตอ้งการ 

      

38 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/

ตามวฒิุภาวะ 

      

39 กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความแตกต่าง       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

40 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ       

41 กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการฝึกสมาธิเพือให้จิตสงบ  

พร้อมเรียนรู้ 

      

42 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา / คน้ควา้ และ

นาํเสนอความรู้ 

      

43 กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันานกัเรียน  กลา้แสดงออก 

และรู้จกัสิทธิ หนา้ที ตนเอง 

      

44 กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา  พฒันาสติ /อารมณ์ /การแก ้

ปัญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด 

      

45 กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความพร้อม 

และความอยากรู้ อยากเรียน 

      

46 กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์

      

47 กระบวนการเรียนรู้ให้อิสระกบันกัเรียน ไม่เน้นควบคุม 

เพือการสร้างวนิยั ดว้ยตวันกัเรียนเอง 

      

48 ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้  ดูแล  ให้คาํแนะนาํ ไม่ทิ ง

นกัเรียน 

      

49 ครูมีหลกัคิดว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้       

และพฒันาไดทุ้กคน 

      

50 ครู ส ร้ างบร รย ากาศ ความร่ วมมือแ ละ ปฏิ สัมพัน ธ์            

ในหอ้งเรียนอย่างสร้างสรรค ์

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

…………………………………………………………………… 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 4  ด้านการวัดประเมินผล 

51 การวดัประเมินผลด้านความรู้ ใช้ข้อสอบมาตรฐาน

เดียวกนัทงัประเทศ  

      

52 การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ 

เนน้การปฏิบติั และผลงานนกัเรียน 

      

53 ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใช้อารมณ์ 

ความรู้สึก  

      

54 ครูนําผลจากการวดัประเมินผล ไปวางแผนกิจกรรม    

การเรียนรู้เพือพฒันานกัเรียนอย่างต่อเนือง 

      

55 นักเรียนเข้าใจเป้าหมายการวดัประเมินผลว่าเป็นไป          

เพือปรับปรุงการเรียนรู้ของตน 

      

56 นัก เ รี ย นทีไ ม่ผ่ านการ ว ัดปร ะ เ มินผ ล ด้านความรู้           

ควรใหเ้รียน ซาํชนั 

      

57 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล       
 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………........................... 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 5  ทกัษะความสามารถของครู 

58 ครู มีทักษะการทํางานเป็นทีม ส ามาร ถใช้ง านวิจ ัย            

มาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

      

59 ครู ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และ

การแสวงหาความรู้ 

      

60 ครู  เข้าใจจิตวิทยา พัฒนาการตามว ัย  และสามารถ

วเิคราะห์  รู้จุดอ่อน จุดแขง็ของนกัเรียน 

      

61 ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียน

ทีมีความแตกต่างกนั 

      

62 ครูมีทัศนคติทีดี  เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด             

ใหค้วามอบอุ่นและไวใ้จได ้ 

      

63 ครู มีความเมตตา กรุณา เอืออาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดี

ต่อนกัเรียน 

      

64 ครูนําภูมิปัญญาท้องถิน และวิถีชีวิตของชุมชน มาจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

      

65 ครู มีความเสียสละ มีความอดทน  มีมนุษย์สัมพันธ์            

รู้หนา้ที  มีความซือสัตย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

      

66 ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์  

การคิดแบบวจิารณญาณ 

      

67 ครู ยิ มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เคารพต่อความคิด 

ความรู้สึก ความตอ้งการของนกัเรียน 

      

68 ครู ไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟัง

ความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน 

      

69 ครูเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม จริยธรรม         

70 ครูร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สังคม 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

71 ครู มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี แม้นไม่ได้สอน

ภาษาองักฤษ 

      

72 ครูไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด       

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………….… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 6  คุณภาพชีวิตครู 

73 ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม และปฏิบติั

ศาสนกิจ 

      

74 ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน       

75 ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวติ       

76 ครู เป็นแบบอย่างทีดีเป็นทียอมรับนบัถือในสังคม       

77 ครู มีเวลาอยู่กับครอบครัว ได้ทานข้าวกับครอบครัว /

อบรมลูกๆ 

      

78 ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา ทีชอบ/สนใจ       

79 ครูมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ        
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 7 ผู้บริหาร 

80 ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ          

81 ผู ้บริหารเป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม และ             

การกระจายอาํนาจ 

      

82 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม       

83 ผู ้บ ริ หาร ไ ม่คอ รั ปชั น  ไ ม่โ กงไ ม่ กิน  ตังใจทํางาน            

มุ่งประโยชน์ทีจะเกิดกบันกัเรียน 

      

84 ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็นแบบอย่างทีดีของสังคม       

85 ผู ้บ ริ หาร มีมนุษย์สัมพัน ธ์ ที ดี   ทุก ฝ่ าย ที เ กีย วข้อ ง               

มีความสุขทีไดท้าํงานดว้ย 

      

86 ผูบ้ริหารใช้เวลาส่วนใหญ่ อยู่โรงเรียน ไม่เน้น อบรม / 

สัมมนา 

      

87 ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน        

88 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีศีล  5         

89 ผูบ้ริหารมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี       

90 ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้างแรงจูงใจ/บนัดาลใจ       
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………….…..… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 8 การบริหารจัดการ 

91 โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

      

92 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการ

สถานศึกษา ฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง แต่เนน้ความสมคัรใจ 

      

93 โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

อย่างพอเพียง 

      

94 โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

อย่างต่อเนือง 

      

95 โรงเรียน สนับสนุน การเข้าถึงเทคโนโลยี  สําหรับ

กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ 

      

96  โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองเชือถือ  

/ ยอมรับและไวว้างใจ 

      

97 โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน  25  คน ต่อห้อง เพือการ        

จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

      

98 โรงเรียนจดัให้มีครู 2 คน ต่อหนึงห้องเรียนเพือคุณภาพ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      

99 โรงเรียนจัดอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพ มีประโยช น์ 

นกัเรียนสามารถเลือกรับประทาน 

      

100 โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์เทคโนโลยี เพือการบริหารจดัการ       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

101 โรงเรียนลดการแข่งขนั เน้นการแข่งขนักบัตนเอง และ

การเป็นแบ่งปัน 

      

102 โรงเรียนบริหารจดัการภายใต้มติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียน ฯ 

      

103 โ ร ง เ รี ย นให้ความสํ าคัญ  เ รื องการ ดูแ ล  เ อาใจใ ส่                   

การส่งเสริมและช่วยเหลือนกัเรียน 

      

104 โรงเ รียนให้ความสําคัญ เ รือง  การหนีเ รียน / บุหรี            

ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด 

      

105 โรงเรียนรับนักเรียนทุกคนเข้าเรียน สร้างโอกาส              

ในการเขา้ถึงการศึกษา 

      

106 โ ร ง เ รี ย น บ ริ ห าร จัด ก า ร ยึ ด ห ลัก  ข อ ง ป ร ะ ช า ช น              

เพือประชาชน โดยประชาชน  

      

107 โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน, เจา้หนา้ทีบญัชี ,หวัหนา้พสัดุ 

เจา้หน้าทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขา            

ทีปฏิบติังาน  

      

108 โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั และ

ตรวจสอบได ้

      

109 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังาน

ดา้นการเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………………… 
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ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที  9 สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

110 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด  เรียบร้อย  ร่มรืน 

ปลอดภยั  

      

111 โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้ และ

กิจกรรมการเรียนรู้  

      

112 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการ 

      

113 โรงเรียนมีศูนยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริม การเรียนรู้

ตลอดชีวติของประชาชน  

      

114 โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลยี /อินเตอร์เน็ต 

ใหก้บัประชาชน 

      

115 โ ร ง เ รี ย น เ ป็น แ ห ล่ งวิช าค วา ม รู้ ใ ห้กับ ปร ะ ช า ช น                

สร้างชุมชนการเรียนรู้ 

      

116  โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพ             

ทีสมบูรณ์ พร้อมใหบ้ริการ 

      

117 โรง เ รีย นมี  ห้อง เ รีย น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด               

หอ้งสืบคน้ไอซีที   พร้อมใหบ้ริการ 

      

118 โรงเรียนมีโรงอาหาร  โรงนาํดืม  ห้องนาํ  ถนน และ

ทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ  

      

119 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั         

120 โรงเรียนมีทีจอดรถให้ นกัเรียน ครู อย่างพอเพียง และ

เหมาะสม 

      

ข้อเสนอแนะ 

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

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

…………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

276

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมัธยมศึกษา 

  ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 10  ผู้ปกครอง 

121  ผูป้กครองดูแล/อบรมนกัเรียน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระ      

ของโรงเรียน /ครูและสังคม 

      

122 ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนกัเรียน       

123 ผูป้กครองสนใจและให้ความสําคญั กบัผลการประเมิน

พฒันาการของนกัเรียน 

      

124 ผู ้ปกครองทําอาหารและทานอาหารกับลูก ทุกๆ วนั                  

ทงัเชา้และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอนลูก  ๆ

      

125 ผูป้กครองเป็นตนแบบการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน       

126 ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรียนทุกครัง       

127 ผู ้ปกครองเสนอแนะข้อคิดเห็นการพฒันาและติดตาม              

การดาํเนินงานของโรงเรียน 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………………… 

 

ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 11  โรงเรียน 

128 โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง/ ครู/         

129 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน       

130 โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนั เพือความ       
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ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

เขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา 

131 โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชน       

132 โรงเรียนมีบรรยากาศการทาํงานทีผ่อนคลาย /มีความ

ยืดหยุ่น 

      

133 โรงเรียนมีบา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั       

134 โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อมใหบ้ริการนกัเรียน/ครู       

135 โรงเรียนมีนักการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร 

สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 12  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

136 ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ม า ใ ช้ พื น ที ใ น โ ร ง เ รี ย น                

เพือจดักิจกรรมต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม 

      

137 ผู ้บริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุง               

การบริหาร และกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

      

138 โรงเรียนสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน       

139 โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน       

140 โรงเรียนจดักิจกรรมเพือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา          

มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชน 
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ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

141 โรงเรียนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับประชาชน            

อย่างต่อเนือง 

      

142 ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที 

ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ 

      

143 ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาท้องถิน   

ให้กับนักเรียนและร่วมระดมทรัพยากรเพือการจัด

การศึกษา 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

…………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพือการวิจยั รอบที 3  

เรือ ง แนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน : 

 กรณีศึกษา โรงเรียน บางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

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

 แบบสอบถามนีสร้างขึนจากการนาํผลการตอบแบบสอบถามจาก ผูเ้ชียวชาญ ในเรือง                      

แนวปฏิบัติเพือให้เกิดการมธัยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาโรงเรียน             

บางสะพานน้อยวิทยาคม ในรอบที 2  มาหาค่ามธัยฐาน(median) ค่าฐานนิยม(mode) ค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล ์(Interqurtile range) ในแต่ละขอ้  แบบสอบถามนีใช้ในการเก็บขอ้มูลรอบที 3  

เพือรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในขอ้คาํถามทียงัมีความเห็นไม่เป็นฉนัทามติ เพือพิจารณา

ยนืยนั ในขอ้คาํถามที 3,23,24,25,76 และ 109  

 ทังนีผูว้ิจ ัยได้ใช้สัญลกัษณ์ในการแทนค่าสถิติของคาํตอบจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญและ

คาํตอบเดิมของผูเ้ชียวชาญดงันี 

 M  หมายถึง  ตาํแหน่งของค่ามธัยฐาน (median) คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงักลุ่ม 

      หมายถึง  ตาํแหน่งของค่าฐานนิยม (mode) คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงักลุ่ม 

      หมายถึง  ช่วงของค่าพิสยัระหว่างควอไทล(์Interqurtile range)  ที1 และ ที3   

 X   หมายถึง ตาํแหน่งของคาํตอบทีท่านไดเ้ลือกในแบบสอบถามรอบที 2  

  หมายถึง  ตาํแหน่งของคาํตอบทีท่านไดเ้ลือกในแบบสอบถามรอบที 3 

 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่าน สาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี 

 

 

      นายประสงค ์ กลินบรม 

    นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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คาํชีแจง    

    โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องว่างทีตรงกบัระดบัความตอ้งการของแนวปฏิบติั

เพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานน้อย

วิทยาคม 

        5   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการ มากทีสุด          

4   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการ มาก 

       3   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการ ปานกลาง         

  2   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการ นอ้ย 

      1   หมายถึง   ระดบัความตอ้งการ นอ้ยทีสุด  

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 1  คุณภาพการมัธยมศึกษา 

1 การมธัยมศึกษาสร้างทกัษะการดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

      

2 การมธัยมศึกษา สร้างเยาวชนใหรั้กทอ้งถิน และความเป็น

ไทย  

      

 

 

3 

การมธัยมศึกษา  มีคุณภาพ รองรับ เดก็เก่ง  เดก็ทีมี

ความสามารถในชุมชน/ทอ้งถิน  

  

M 

 

X 

  7 

13 

15 

17 

4 การมธัยมศึกษาพฒันาความสุขทางกายภาพ ความสุขทาง

จิตใจ  

      

5 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แขง็ และความอบอุ่น

ของครอบครัว 

      

6 การมธัยมศึกษาสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขใหก้บัทุกคนใน

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 2 คุณภาพผู้เรียน 

7 นกัเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์       

8 นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เห็นคุณค่าของชีวติ และ

ความสุขในชีวติ 

      

9 นกัเรียนมีวนิยั   ซือสัตย ์ สุจริต   เชือใจ ไวใ้จ  เชือถือได ้       

10 นกัเรียนมีความสามคัคี  มีนาํใจ  ใฝ่สันติ มีจิตสาธารณะ  

มีจิตสํานึกดี 

      

11 นกัเรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท  อ่อนนอ้ม   ถ่อมตน  สุภาพ

เรียบร้อย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี 

      

12 นกัเรียน รู้จกัการให ้ การเสียสละ รักผูอ้ืน มีความเมตตา  

ความเอือเฟือ โอบออ้มอารี  และแบ่งปัน 

      

13 นกัเรียนมีความขยนั หมนัเพียร  ประหยดั  อดออม  มุ่งมนั   

อดทน ต่อสู้  มีความกตญั  ู

      

14 นกัเรียนมีสติ รู้คิด รู้ทาํ  มีใจตงัมนัแน่วแน่ มนัคง สามารถ

เสริมสร้างจิตปัญญาดา้นดี 

      

15 นกัเรียนเป็นสมาชิกทีดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมไทย และสงัคมโลก 

      

16 นกัเรียนอ่านออก /เขียนคล่อง /คิดเลขได ้/ใชค้อมพิวเตอร์เป็น       

17 นกัเรียนมีทกัษะการสือสารภาษาองักฤษ       

18 นกัเรียน มีความมนัใจ กลา้ถาม กลา้คิด กลา้แสดงออก       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

19 นกัเรียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์  คิดเชือมโยง  และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

      

20 นกัเรียนมีวจิารณญาณ วนิิจฉยัไตร่ตรองใชเ้หตุผลใน   

การพิจารณา แกปั้ญหา 

      

21 นกัเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นตวัของตวัเอง  

และสามารถพึงพาตนเอง 

      

22 นกัเรียนไม่งมงายเชือสิงทีสัมผสัไดด้ว้ย ตา หูจมูก ลิ น 

และสิงทีมองไม่เห็น 

      

 

 

 

23 นกัเรียนรู้ศกัยภาพตนเอง /รู้ตนเอง /พบความสามารถ

ความเป็นเลศิของตนเอง 

  

 

M 

 

 

X 

  4 

15 

16 

17 

19 

 

 

 

24 นกัเรียนสามารถรักษาทรัพยากรทีมีในทอ้งถนิ สามารถใช้

ประโยชน์ในการดาํรงชีวติ 

  

 

M 

 

 

X 

  4 

7 

15 

17 

19 

 

 

25 นกัเรียนสามารถ สืบต่อ วถิชีีวติ  วถิีชุมชน ทอ้งถนิ  

วฒันธรรม  ประเพณี ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ 

  

M 

 

X 

  4 

15 

17 

18 

26 นกัเรียนมีทกัษะการเกษตร  สามารถต่อยอดการเกษตร 

พึงพาตวัเอง และพฒันาทอ้งถนิตนเอง 

      

27 นกัเรียนมีทกัษะประชาธิปไตย รู้ สิทธิ หนา้ที  เคารพและ

ใหเ้กียรติซึงกนั และกนั 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

28 นกัเรียนมีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ หรือผูผ้ลิต       

29 นกัเรียนมีสุขนิสัยทีดี  มีสุขภาพกายแขง็แรง  มีสุขภาพจิต

ดี  รัก ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

      

30 นกัเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน จดัทาํรายรับ รายจ่าย 

ในการดาํเนินชีวติ 

      

31 นกัเรียนมีทกัษะการทาํอาหาร สามารถทาํอาหารใหพ่้อแม่

รับประทาน 

      

32 นกัเรียนมีทกัษะการทาํงานบา้น สามารถช่วยพ่อแม่ทาํงาน

บา้น 

      

33 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ไม่ยุง่เกียวกบัยาเสพติด  

การพนนั อบายมุข ทุกชนิด 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………..…………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 3 กระบวนการเรียนรู้ 

34 นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยี และอนิเทอร์เน็ตในการแสวงหา 

และนาํเสนอความรู้อย่างเหมาะสม 

      

35 นกัเรียน ทาํงานร่วมกนั  ร่วมมือกนั และทาํงานเป็นทีม        
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

36 นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั นกัเรียนเก่ง ช่วยนกัเรียนชา้ 

นกัเรียนดี ดูแลเพือน 

      

37 นกัเรียนเลือกเรียนวชิาตามความชอบ / ความถนดั / ความสนใจ  

/ ความตอ้งการ 

      

38 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามพฒันาการ และการเติบโต/

ตามวฒิุภาวะ 

      

39 กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความแตกต่าง       

40 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติั และทาํซาํๆ       

41 กิจกรรมการเรียนรู้ เนน้การฝึกสมาธิเพือใหจิ้ตสงบ พร้อม

เรียนรู้ 

      

42 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการแสวงหา  / คน้ควา้ และ

นาํเสนอความรู้ 

      

43 กิจกรรมประชาธิปไตย พฒันานกัเรียน  กลา้แสดงออก 

และรู้จกัสิทธิ หนา้ที ตนเอง 

      

44 กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา  พฒันาสติ /อารมณ์ /การ

แกปั้ญหา และภูมิคุม้กนัยาเสพติด 

      

45 กระบวนการเรียนรู้กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความพร้อม 

และความอยากรู้ อยากเรียน 

      

46 กระบวนการเรียนรู้กระตุน้จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์

      

47 กระบวนการเรียนรู้ใหอ้สิระกบันกัเรียน ไม่เนน้ควบคุม 

เพือการสร้างวนิยั ดว้ยตวันกัเรียนเอง 

      

48 ครูอยู่กบักิจกรรมการเรียนรู้  ดูแล  ใหค้าํแนะนาํ ไม่ทิ ง

นกัเรียน 

      

49 ครูมีหลกัคิดวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พฒันาไดทุ้กคน 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

50 ครูสร้างบรรยากาศความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ใน

หอ้งเรียนอยา่งสร้างสรรค ์

      

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………….………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 4  ด้านการวัดประเมินผล 

51 การวดัประเมินผลดา้นความรู้ ใชข้อ้สอบมาตรฐาน

เดียวกนัทงัประเทศ  

      

52 การวดัประเมินผล ดา้นทกัษะกระบวนการ /พฒันาการ 

เนน้การปฏิบติั และผลงานนกัเรียน 

      

53 ครูใชเ้กณฑม์าตรฐาน ในการวดัประเมินผลไม่ใชอ้ารมณ์ 

ความรู้สึก  

      

54 ครูนาํผลจากการวดัประเมินผล ไปวางแผนกิจกรรม     

การเรียนรู้เพือพฒันานกัเรียนอย่างต่อเนือง 

      

55 นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมายการวดัประเมินผลวา่เป็นไปเพือ

ปรับปรุงการเรียนรู้ของตน 

      

56 นกัเรียนทีไม่ผ่านการวดัประเมินผล ดา้นความรู้ควรให้

เรียน ซาํชนั 

      

57 ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการวดัประเมินผล       
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………… 
 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 5  ทักษะความสามารถของครู 

58 ครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถใชง้านวจิยั มา

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

      

59 ครู ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ และ

การแสวงหาความรู้ 

      

60 ครู เขา้ใจจิตวทิยา พฒันาการตามวยั  และสามารถ

วเิคราะห์  รู้จุดอ่อน จุดแขง็ของนกัเรียน 

      

61 ครูใชรู้ปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รียน

ทีมีความแตกต่างกนั 

      

62 ครูมีทศันคติทีดี  เอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด ให้

ความอบอุ่นและไวใ้จได ้ 

      

63 ครู มีความเมตตา กรุณา เออือาทร  ใหโ้อกาส ปรารถนาดี

ต่อนกัเรียน 

      

64 ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน และวถิชีีวติของชุมชน มาจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

      

65 ครูมีความเสียสละ มีความอดทน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  รู้

หนา้ที  มีความซือสัตย ์ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

      

66 ครูมีทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ การ

คิดแบบวจิารณญาณ 

      

67 ครู ยิ มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เคารพต่อความคิด 

ความรู้สึก ความตอ้งการของนกัเรียน 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

68 ครู ไม่ละเมิดสิทธิของนกัเรียน ควบคุมอารมณ์/ รับฟัง

ความคิดเห็น และเขา้ใจถึงจิตใจนกัเรียน 

      

69 ครูเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม จริยธรรม         

70 ครูร่วมกิจกรรมพฒันาทอ้งถิน/ชุมชน/สงัคม 

 

      

71 ครูมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดี แมไ้ม่ไดส้อน

ภาษาองักฤษ 

      

72 ครูไม่ยุ่งเกียวกบั ยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด       

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 6  คุณภาพชีวติครู 

73 ครูมีเวลาติดตามข่าวสารทางสงัคม-วฒันธรรม และ

ปฏิบติัศาสนกิจ 

      

74 ครูมีสวสัดิการ มีขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน       

75 ครูมีรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

76  

 

 

 

ครู เป็นแบบอยา่งทีดีเป็นทียอมรับนบัถือในสงัคม 

 

   

 

M 

 

 

X 

  3 

7 

10 

15 

16 

17 

77 ครู มีเวลาอยูก่บัครอบครัว ไดท้านขา้วกบัครอบครัว/

อบรมลกูๆ 

      

78 ครูไดศึ้กษาต่อถึงระดบัปริญญาโทในสาขา ทีชอบ/

สนใจ 

      

79 ครูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ        

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………………… 

 

ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 7 ผู้บริหาร 

80 ผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํ          

81 ผูบ้ริหารเป็นประชาธิปไตย เนน้การมีส่วนร่วม และการ

กระจายอาํนาจ 
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ที การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน:

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

82 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม       

83 ผูบ้ริหารไม่คอรัปชนั ไม่โกงไม่กิน ตงัใจทาํงานมุ่งประโยชน ์

ทีจะเกิดกบันกัเรียน 

      

84 ผูบ้ริหารปฏิบติัตวั เป็นแบบอย่างทีดีของสังคม       

85 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี  ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีความสุขที

ไดท้าํงานดว้ย 

      

86 ผูบ้ริหารใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยู่โรงเรียน ไม่เนน้ อบรม / 

สัมมนา 

      

87 ผูบ้ริหารไดรั้บสวสัดิการ มีกาํลงัใจในการพฒันาโรงเรียน        

88 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีศีล  5         

89 ผูบ้ริหารมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี       

90 ผูบ้ริหารมีทกัษะการสร้างแรงจูงใจ/บนัดาลใจ       

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………………………… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 8 การบริหารจัดการ 

91 โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

92 โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นกรรมการ

สถานศึกษา ฯ ไม่เนน้ตาํแหน่ง แต่เนน้ความสมคัรใจ 

      

93 โรงเรียนจดัวสัดุ อุปกรณ์ สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

อย่างพอเพียง 

      

94 โรงเรียน สนบัสนุน กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

อย่างต่อเนือง 

      

95 โรงเรียน สนบัสนุน การเขา้ถึงเทคโนโลยี  สําหรับ

กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ 

 

      

96  โรงเรียนพฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองเชือถอื  

/ ยอมรับและไวว้างใจ 

      

97 โรงเรียนจดันกัเรียนไม่เกิน  25  คน ต่อหอ้ง เพือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

      

98 โรงเรียนจดัใหมี้ครู 2 คน ต่อหนึงหอ้งเรียนเพือคุณภาพ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      

99 โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัทีมีคุณภาพ มีประโยชน์ 

นกัเรียนสามารถเลือกรับประทาน 

      

100 โรงเรียนมี สือ อุปกรณ์เทคโนโลยี เพือการบริหารจดัการ       

101 โรงเรียนลดการแข่งขนั เนน้การแข่งขนักบัตนเอง และ

การเป็นแบ่งปัน 

      

102 โรงเรียนบริหารจดัการภายใตม้ติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียน ฯ 

      

103 โรงเรียนใหค้วามสําคญั เรืองการดูแล เอาใจใส่การส่งเสริม

และช่วยเหลอืนกัเรียน 

      

104 โรงเรียนใหค้วามสําคญั เรือง การหนีเรียน /บุหรี ยาเสพ

ติด และอบายมุขทุกชนิด 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

105 โรงเรียนรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียน สร้างโอกาสในการ

เขา้ถึงการศึกษา 

      

106 โรงเรียนบริหารจดัการยึดหลกั ของประชาชน เพือ

ประชาชน โดยประชาชน  

      

107 โรงเรียนมีเจา้หนา้ทีการเงิน, เจา้หนา้ทีบญัชี ,หวัหนา้พสัดุ

,เจา้หนา้ทีพสัดุ ทีมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาที

ปฏิบติังาน  

      

108 โรงเรียนจดัทาํระบบการเงินและบญัชี เป็นปัจจุบนั และ

ตรวจสอบได ้

      

109 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม การปฏิบติังาน

ดา้นการเงิน/บญัชีและงานพสัดุ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 M X   6 

10 

19 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

…………………………………………………………………… 
 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที  9 สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ 

110 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม สะอาด  เรียบร้อย  ร่มรืน 

ปลอดภยั  

      

111 โรงเรียนมีป้ายบอกจุดต่างๆทีเอือต่อการเรียนรู้ และ

กิจกรรมการเรียนรู้  
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

112 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์และ

จินตนาการ 

      

113 โรงเรียนมีศูนยว์ฒันธรรมชุมชน เพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติของประชาชน  

      

114 โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นเทคโนโลย ี/อินเตอร์เน็ต 

ใหก้บัประชาชน 

      

115 โรงเรียนเป็นแหล่งวชิาความรู้ใหก้บัประชาชนสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ 

      

116  โรงเรียนมี อาคารเรียน อาคารประกอบ ในสภาพที

สมบูรณ์ พร้อมใหบ้ริการ 

      

117 โรงเรียนมี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้ง

สืบคน้ไอซีที  พร้อมใหบ้ริการ 

      

118 โรงเรียนมีโรงอาหาร  โรงนาํดืม  หอ้งนาํ  ถนน และ

ทางเดิน ถูกสุขลกัษณะ  

      

119 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าทีปลอดภยั         

120 โรงเรียนมีทีจอดรถให ้นกัเรียน ครู อย่างพอเพียง และ

เหมาะสม 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………………… 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 10  ผู้ปกครอง 

121  ผูป้กครองดูแล/อบรมนกัเรียน ไม่ปล่อยใหเ้ป็นภาระของ

โรงเรียน /ครูและสงัคม 

      

122 ผูป้กครองร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนของนกัเรียน       

123 ผูป้กครองสนใจและใหค้วามสําคญั กบัผล 

การประเมินพฒันาการของนกัเรียน 

      

124 ผูป้กครองทาํอาหารและทานอาหารกบัลูก ทุกๆวนั ทงัเชา้

และเยน็ ไดอ้บรมสั งสอนลูก  ๆ

      

125 ผูป้กครองเป็นตนแบบการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน       

126 ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรียนทุกครัง       

127 ผูป้กครองเสนอแนะขอ้คิดเห็นการพฒันาและติดตามการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………………….… 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 11  โรงเรียน 

128 โรงเรียนมีสมาคม ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง/ ครู/         

129 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ทงัภาครัฐและเอกชน       
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

130 โรงเรียน สนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนั เพือความ

เขา้ถึง  เขา้ใจ และพฒันา 

      

131 โรงเรียนมีวฒันธรรมการบริการประชาชน       

132 โรงเรียนมีบรรยากาศการทาํงานทีผ่อนคลาย /มีความ

ยืดหยุ่น 

      

133 โรงเรียนมีบา้นพกัครู สภาพพร้อมใหค้รูไดพ้กัอาศยั       

134 โรงเรียนมีรถ สภาพพร้อมใหบ้ริการนกัเรียน/ครู       

135 โรงเรียนมีนกัการภารโรง ช่วยดูแล ซ่อมแซม อาคาร 

สถานที และช่วยพฒันาโรงเรียน 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………… 

 

 

ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ด้านที 12  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

136 ประชาชนสามารถเขา้มาใชพื้นทีในโรงเรียน 

เพือจดักิจกรรมต่างๆทงัส่วนตวัและส่วนรวม 

      

137 ผูบ้ริหาร /ครูรับฟังความคิดจากประชาน ปรับปรุงการ

บริหาร และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ที แนวปฏิบัติเพือให้เกิด การมัธยมศึกษา 

ตามความต้องการของประชาชน: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

ระดับความต้องการ สําหรับ

ผู้วิจัย 

  5 4 3 2 1  

ใหเ้หมาะสม 

138 โรงเรียนสนบัสนุนการใชแ้หลง่เรียนรู้ในชุมชน       

139 โรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นหนึงเดียวกบัชุมชน       

140 โรงเรียนจดักิจกรรมเพือส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชน 

      

141 โรงเรียนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัประชาชนอย่าง

ต่อเนือง 

      

142 ชุมชนร่วมพฒันา ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที 

ใหมี้ความพร้อมและความปลอดภยัต่อการใหบ้ริการ 

      

143 ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาทอ้งถินใหก้บั

นกัเรียนและร่วมระดมทรัพยากรเพือการจดัการศึกษา 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………………………… 
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ตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

 

ผูเ้ชียวชาญ การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ย

วทิยาคม 

ท่านที 1  โรงเรียนมธัยมตอ้งเป็นทียอมรับของคนในอาํเภอ คือนกัเรียนตอ้งมีคุณภาพ มีระเบียบวินยั 

มีมารยาท คือวา่ มีคุณธรรมจริยธรรมนะ นกัเรียนไดเ้ขา้วดักนับา้งเปล่าไม่รู้นะ      แต่ทุก

วนันีโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวทิยาคมยงัทาํอย่างทีวา่ไม่ไดน้ะ มนัก็มีปัจจยัเยอะนะ บา้นเรา

เป็นเมืองเกษตร เดก็ตอ้งมีความสามารถดา้นเกษตร เกษตรพอเพียงของในหลวงไง ดีมากๆ

เลย โรงเรียนตอ้งเอามาทาํใหเ้ดก็รู้เรืองนีสําคญันะ แต่วา่ นกัเรียนเขาควร         ไดเ้ลือกเรียน

วิชาทีเขาชอบ  เด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ก็น่าเห็นใจครูอยู่เหมือนกัน ใช้หลกั

ประชาธิปไตยเลย ใครอยากเรียนไร ใครอยากทาํไร แต่อย่าทาํใหค้นอืนเดือดร้อน ครูกดู็ตาม

ความสามารถของเขา แต่อย่าลืม ให้พ่อ แม่เขาไดรู้้ดว้ย พ่อ แม่แหละตวัดี เดียวนีเชือลูก 

อะไรนะ ลูกเทพใช่ไหม  นนัแหละทีเดก็เสียคนก็เพราะตามใจ กลวัจะลาํบากเหมือนตวัเอง 

พ่อแม่คิดกลวัลูกลาํบาก แต่ไม่ไดรู้้ว่า ควรเลียงดูเขาอย่างไร หาแต่เงิน คิดว่ามีเงินแลว้จะ

สบาย ทีไหนได ้ติดยา ติดมา้กนัหมด ครูเลยรับภาระไป ไหนจะสอนหนงัสือ ไหนจะดูแล

พฤติกรรมเดก็  ลูกเตา้ตวัเองไม่ไดดู้แล ก็ตอ้งสู้นะ สําคญัเลยเดียวนี ครูตอ้งรักเดก็ แบบทีใน

หลวงบอก ครูรักเดก็ เดก็รักครู  ภาษาองักฤษดว้ย เดก็ไม่ค่อยเก่งองักฤษ ทาํไงใหเ้ดก็กลา้คุย

กบัฝรั งละ เห็นฝรั งวงิหนีกนัหมด บา้นเรา มีทะเล      ฝรั งชอบทะเล มาเทียวกนัเยอะ นีครูมี

เงินเดือนกนัเท่าไรแลว้  รัฐบาลจ่าย หมืนหา้กนัยงั ครูเดียวนีก็โสดๆกนันะ สงสัยกลวัไมได้

อยู่กบัลูก กบัสามี เลยไม่แต่งงาน เอาแบบอิสลามกนับา้งก็ดีนะ ศาสนาเรา ไม่ค่อยไดเ้ขา้วดั

กนั ยิงเป็นครู วนัพระตรงกบัวนัราชการก็อดไปทาํบุญ  โรงเรียนเรามี ผ.อ. ไหม มาแลว้ยา้ย

กนับ่อย จาํกนัแทบไม่ไดเ้ลย ทาํไมตอ้งยา้ยบ่อยๆ แต่ก็อีกแหละ คนบ้านเราไม่ไดเ้รียน

หนงัสือกนั คงอีกนานกวา่จะมี ผ.อ. มาอยู่นานๆ ถา้ ผ.อ. อยู่นานๆ โรงเรียนจะดีนะ หรือว่า 

ก็ไม่ดีเหมือนกนั ถา้อยู่นานแลว้ไม่ทาํไร ก็ยา้ยไปดีแลว้ ครูทุกวนันีครูก็ไม่ออกชุมชน ไม่

สนใจชาวบา้น ความใกลชิ้ดกนันอ้ยมาก แทบจะไม่รู้จกัครูเลย  ผ.อ.ตอ้งเป็นผูน้าํ พาครูออก

งานบา้ง ไดคุ้น้เคยกบัชาวบา้น จะไดท้กักนัไดเ้วลาเจอกนั โรงเรียนเรืองความปลอดภยันีก็

สําคญันะ โรงเรียนพานนอ้ยบน(โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวทิยาคม) ก็เก่าๆ แลว้นะ มนัตอ้ง

ชวนชาวบา้นช่วยกนัพฒันา 
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ตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

 

ผูเ้ชียวชาญ การมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน:กรณีศึกษาโรงเรียนบางสะพานนอ้ย

วทิยาคม 

ท่านที 2 การมธัยมศึกษา ผมเข้าใจว่าคือโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมของเราใช่นะ พูดถึง

โรงเรียนนี ผมเสียดายนะ ผมก็ศิษยเ์ก่านะ ผมจบมอสามทีนี ตอนนนัไม่มีมอหก ผมจบแลว้

ตอ้งไปต่อกนัทีบางสะพานใหญ่ ไปนอนวดัเขากะจิ วนัอาทิตย์ลงรถไฟแลว้ก็แบกขา้วสาร

เดินกนัไป ก็หลายคนสนุกดี จะขึนมอเตอร์ไซ ก็เสียดายตงักนั รู้เลยวนันนั             ทีทาํก็

เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีในหลวงสอนเลย นีแหละผมก็ไดม้าจากการไปเรียนต่อม

อปลาย เดียวนีคนเก่งๆเขาไม่เรียนต่อทีนีกัน พ่อแม่พาไปเรียนทีอืนหมดได้ยินว่าไม่มี

คุณภาพ  ทาํยงัไงถึงจะมีคุณภาพครูตอ้งไปคิดนะ แต่ก็อีกแหละ เดียวนีเป็นเหมือนเห่อตาม

กนัไป ข่าววา่ทีโน่นดีก็พากนัไป วา่ทีนนัดีก็พากนัไปลูกตวัเองเป็นไงไม่ตอ้งดูกนัละ ผมว่า

โรงเรียนมธัยมพอวอ ตอ้งทาํใหมี้คุณภาพใหไ้ดน้ะ จะไดร้องรับนกัเรียนในอาํเภอให้เรียน

ทีนี แต่วา่ส่วนตวัก็ไม่อยากใหทิ้ งเรืองกีฬาเพราะวา่คนเราร่างกายตอ้งแข็งแรงมนัสําคญันะ

ถึงวนันีถา้ถามผมนะผมวา่สุขภาพกายสุขภาพจิตสําคญัทีสุดในการมีชีวิต แลว้เรืองเวลาไป

โรงเรียนนีผมก็ยงัไม่ค่อยมีความเขา้ใจนะ  ว่าทาํไมโรงเรียนตอ้งให้นกัเรียนไปกนัแต่เช้า 

บางคนขึนรถประจาํตงัแต่หกโมงเช้าข้าวปลาไม่ได้กินกันกลวัไม่ทนัโรงเรียน เดียวนี

โรงเรียนเขาเรียนกนักีโมงผมว่าสาเหตุทีสังคมมีปัญหาทุกวนันีมาจากโรงเรียนนะคือว่า

โรงเรียนแย่งนกัเรียนไปจากพ่อแม่ตงัแต่เชา้ เลยกลายเป็นว่าแม่ก็ไม่ไดท้าํอาหารให้ลูกกิน

ตอนเชา้และตอนเยน็เพราะตืนมาทาํอาหารกนัตงัแต่ตีสีตีหา้ไม่ไหวเลยใหเ้งินลูกไปซือกินที

โรงเรียน ถา้แบบนีโรงเรียนมธัยมจะสามารถช่วยไดไ้หมทาํให้ครอบครัวเขม้แข็ง อบอุ่น 

สังคมและประเทศชาติก็จะพฒันาก้าวหน้า ผมเป็นห่วงเรืองคุณภาพนักเรียนนะวนันี

เทคโนโลยีพฒันาไปเกินจริยธรรมของคนจนพระก็บ่นวา่เอาไม่ทนัแลว้ทาํไงโรงเรียนตอ้ง

ช่วยเรืองนีกนันะทาํไงใหน้กัเรียนมธัยมรักชาติใหม้ากๆอย่าเห็นต่างแลว้กลายเป็นแตกแยก 

พืนฐานดา้นคุณธรรมสําคญัโรงเรียนตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดจากขา้งในคือเนน้ยาํปล่อยๆ ทุกคน

ดีและไม่ดีตงัแต่เกิด ผมเชือเรืองคนดี คนไม่ดีมาเกิดนะ ถา้คนดีมาเกิดไม่ตอ้งทาํไรเขาก็ดี 

แต่ถา้คนไม่ดีมาเกิดถา้ไม่ทาํไรเลย พวกนีจะดีไดย้งัไงใช่ไหมละครูลองคิดดูซิทาํไมถึงมีแต่

ขีมา้ ขียา ขีพนนั เดก็เวน๊ ดว้ยเยอะไปหมด ผมยงัคิดอีกนะว่าสงสัยคนดีนิพพานไม่มาเกิด 

ทีมาเกิดจึงเป็นแต่พวกนี คุณภาพของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาก็ตอ้ง อ่าน เขียน คิดเลข 

ภาษาต่างประเทศ และก็คอมพิวเตอร์ 



 

 

 

 

298

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายชือผู้เชียวชาญ 
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รายชือผู้เชียวชาญทใีห้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

ในการวจิยัแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

1. รายชือ ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ    ด้าน ผู้ประกอบอาชีพบริการ  

1. ชือ นายโกมุท  สวสัดิพิบูรณ์   อาย ุ53 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ตาํแหน่ง  ผู้จดัการบ้านพมิพ์รีสอรท  

  สถานทีทาํงาน  บา้นพิมพรี์สอรท   ต.บางสะพาน  อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน   เลียงกุง้กุลาดาํ 12 ปี , รีสอรท   10   ปี 

 

2.ชือ นายนอม  สุขเจริญ    อาย ุ 62 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด   มธัยมศึกษาปีที 3   การศึกษานอกโรงเรียน   

  ตาํแหน่ง ประธานสถาบันการเงินชุมชน  

  สถานทีทาํงาน  สถาบนัการเงินชุมชน  ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย   จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน   ประธานสถาบนัการเงิน  20 ปี  

 

3.ชือ นายปราโมทย ์  ตงัซุยยงั  อาย ุ56 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ตาํแหน่ง    ประธานอาสาสมคัรคุมประพฤต ิกระทรวงมหาดไทย,  

       ประธานลกูเสือชาวบ้านอาํเภอบางสะพานน้อย ,   

                 สถานทีทาํงาน  ศนูยคุ์มประพฤติบางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  งานบริการประชาชน  20  ปี 

 

4.ชือ นายปรีดา  เจริญพกัต ์ อาย ุ 68 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา   สถานศึกษา  - 

   ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานมูลนิธิฟืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม  

   สถานทีทาํงาน มลูนิธิฟืนฟทูรัพยากรทะเลสยาม  ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอ้ย           

   จ.ประจวบฯ            

   ประสบการณ์ในการทาํงาน ธุรกิจเรือประมง/นากุง้/โรงแรม  45  ปี   
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5. ชือ นายทนงศกัดิ   นทีวฒันา   อาย ุ 61 ปี 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาลยัครูเพชรบุรี 

    ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการโรงแรมทรายทองบรีสรีสอร์ท  

    สถานทีทาํงาน โรงแรมทรายทองบรีสรีสอร์ท    ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย           

    ประสบการณ์ในการทาํงาน บริหารโรงแรม 22 ปี  

 

2. รายชือ ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ   ด้าน ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 

1.ชือ นายวีรพงษ ์ สมนาวิริยะ   อาย ุ 58  ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  มธัยมศึกษาปีที  3  โรงเรียนบางสะพานวิทยา 

  ตาํแหน่ง ประธานวสิาหกจิชุมชนทําเบาะ/ทีนอน   

  สถานทีทาํงาน  ต ทรายทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  โรงงานอุตสาหกรรมประเทศซาอุดิอาระเบีย  20   ปี 

 

2.ชือ นางสาวจีรวรรณ   พฒัน์ทอง     อาย ุ 46 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

  ลาดกระบงั 

  ตาํแหน่ง   ประธานวสิาหกจิชุมชน กลุ่ม 100 พนัมะพร้าวไทย  

  สถานทีทาํงาน 123/1   ม.6   ต.ปากแพรก   อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบฯ  

   ประสบการณ์ในการทาํงาน   เจา้หนา้ทีหอ้งแลป 10  ปี , อาจารยม์หาวิทยาลยัสยาม 11 ปี  

 

3. ชือ นางเยาวรัตน์   แกว้เทียนทอง   อาย ุ 54 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  มธัยมศึกษาปีที  3   การศึกษานอกโรงเรียน   

  ตาํแหน่ง  ผู้จดัการร้านกาํมะเสนยางแผ่น 

  สถานทีทาํงาน  กาํมะเสนยางแผน่ บา้นกาํมะเสน  ต.ปากแพรก   อ.บางสะพานนอ้ย  

  จ.ประจวบฯ  

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  บริหารกลุ่มแม่บา้น อ.บางสะพานนอ้ย   15  ปี 
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4.ชือ นายสุกิจ นิรมิตรานนท ์อาย ุ 46  ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สถานศึกษาราชภฎัเพชรบุรี 

  ตาํแหน่ง   ผูจ้ดัการ หจก.นิรมิตรานนทก่์อสร้าง 

  สถานทีทาํงาน  หจก.นิรมิตรานนทก่์อสร้าง  ต.ทรายทอง  อ.บางสะพานนอ้ย                          

   จ.ประจวบฯ  

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  งานวงการก่อสร้าง 20  ปี 

 

3.  รายชือ ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 

1.ชือ นายสุนทร นิคมรัตน์ อาย ุ65 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

 ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชวนชืนและบุตรการเกษตร จาํกดั   

 สถานทีทาํงาน สาํนกังานชวนชืนและบุตรการเกษตร จาํกดั  อ. บางสะพานนอ้ย                        

  จ.ประจวบฯ 

 ประสบการณ์ในการทาํงาน  เลียงโคเนือ  30   ปี 

 

2.ชือ นายพิศาล ประเสริฐสุข อาย ุ 68 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

  ตาํแหน่ง  เจา้ของสวนทุเรียนอินทรีย ์

  สถานทีทาํงาน  สวนทุเรียน   ต.ไชราช  อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน   สวนทุเรียน  45 ปี  ,อดีต นายกองค ์อบต.ไชราช 2 สมยั 

  

3.ชือ นางพรทิพย ์  คงดี  อาย ุ 62 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาปีที 3 การศึกษานอกโรงเรียน 

   ตาํแหน่ง   เกษตรกรดเีด่นอาํเภอบางสะพานน้อย  สาขาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  สถานทีทาํงาน   ศนูยเ์กษตรพอเพียงบา้นทุ่งสีเสียด อ บางสะพานนอ้ย   

   จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  เกษตรกร 40 ปี ,อดีตผูใ้หญ่บา้น หมู่ 7    
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4.ชือ พนัโทวินยั   เจียดชยา  อาย ุ76 ปี 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษาปีที 6  โรงเรียนหลงัสวนวิทยา. 

    ตาํแหน่ง  เจ้าของสวนปาล์ม/ยาง/สวนมะพร้าว  

    สถานทีทาํงาน  บา้นหว้ยสกั ต.ทรายทอง  อ.บางสะพานนอ้ย   จ.ประจวบฯ 

    ประสบการณ์ในการทาํงาน     อดีตขา้ราชการทหาร   28  ปี 

 

5.ชือ นายวิญ ู  แสงทอง อาย ุ 45 ปี 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

   ตาํแหน่ง  ผู้จดัการฟาร์มดอกหน้าววั    

   สถานทีทาํงาน  ฟาร์มดอกหนา้ววั/สวนทุเรียน  ต.ไชราช  อ.บางสะพานนอ้ย   

   จ.ประจวบฯ 

   ประสบการณ์ในการทาํงาน สวนทุเรียน  22  ปี , ดอกหนา้ววั 10 ปี 

 

4.  รายชือ ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ       ด้าน อาชีพรับราชการ 

1.ชือ พนัเอกสกล  บุญรอด อาย ุ  68  ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  มธัยมศึกษาปีที6   โรงเรียนอ่างทองวิทยา 

  ตาํแหน่ง ประธานกลุ่มผู้สูงวยั บ้านดอนจวง   

  สถานทีทาํงาน  กลุ่มผูสู้งวยับา้นดอนจวง ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานนอ้ย  

  จ. ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน    อดีตขา้ราชการทหาร 35   ปี   

 

2. ชือ นายสนนั  รักษาชฏั อาย ุ 65 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี   วิทยาลยัครูเพชรบุรี 

  ตาํแหน่ง  ผู้จดัการศูนย์เดก็เลก็เทศบาลบางสะพานน้อย 

  สถานทีทาํงาน  ศนูยเ์ด็กเลก็เทศบาลบางสะพานนอ้ย  อ.บางสะพานนอ้ย   

   จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบางสะพานนอ้ย 30  ปี   
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3.ชือ นายประมวล    พฒัน์ทอง     อาย ุ66 ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

   ลาดกระบงั 

  ตาํแหน่ง ผู้จดัการรีสอร์ทบ้านลุงมวล 

  สถานทีทาํงาน รีสอร์ทบา้นลุงมวล  ต.บางสะพาน  อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน  อดีตนายช่างรับ 9 เทศบาลหาดใหญ่ 30  ปี  ,อดีตนายก 

  สมาคมครูผูป้กครองโรงเรียนประจวบวิทยาลยั 

 

4. ชือ  นายวีระ กาํบงั   อาย ุ 58  ปี 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด  มธัยมศึกษาปีที 6   ร.ร. บางสะพานนอ้ยวิทยาคม 

   ตาํแหน่ง กาํนนัตาํบลปากแพรก   

   สถานทีทาํงาน  ทีทาํการกาํนนั  ต ปากแพรก   อ.บางสะพานนอ้ย   จ.ประจวบฯ 

   ประสบการณ์ในการทาํงาน บริหารจดัการภายใน ต.ปากแพรก  12  ปี 

 

5.ชือ นางสาววรรณภรณ์  ตงัจิตรตระกลู  อาย ุ 66  ปี 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   วิทยาลยัครูเพชรบุรี 

  ตาํแหน่ง  เจ้าของร้านตงัอง้ีวน (ร้านค้าปลกี/ส่ง) 

  สถานทีทาํงาน   ร้านตงัอีงว้น เทศบาลบางสะพานนอ้ย  อ.ปากแพรก  จ.ประจวบฯ 

  ประสบการณ์ในการทาํงาน อดีตรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม 35 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวค ง 

หนังสือขอสัมภาษณ์งานวจิยั 
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ภาคผนวก จ 

การนําเสนอผลงาน 
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ภาพที 3 แสดการนาํเสนอผลงานวิจยั 
 

ผูว้ิจยัจดัประชุมประชาชนในอาํเภอบางสะพานนอ้ย เพือนาํเสนอการมธัยมศึกษาและ

แนวปฏิบติัเพือใหเ้กิดการมธัยมศึกษาตามความตอ้งการของประชาชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบาง-

สะพานนอ้ยวิทยาคม 
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ภาคผนวค ฉ 

ค่าสถิตใินการวจิยั 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล นายประสงค ์  กลินบรม 

ทีอยู ่ 1 หมู่ที 5 ซอย ซงัสม้ ถนน ซงัสม้ ตาํบลกาํเนิดนพคุณ อาํเภอ  

 บางสะพาน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  77140 

สถานทีทาํงาน โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม  ตาํบลปากแพรก  อาํเภอ 

 บางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์รหสัไปรษณีย ์ 77170 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบางสะพานนอ้ยวิทยาคม วิทยฐานะ

 ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2536 สาํเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์บณัฑิต วิชาเอกโสตทศันศึกษา  

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

  การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร 

  การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2542 - 2545    โรงเรียนบา้นดอยชา้ง อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

 พ.ศ. 2545 - 2549     โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกลู อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 พ.ศ. 2549 - 2550     โรงเรียนชยัเกษมวิทยา อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

 พ.ศ. 2550 – 2552    รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงันาํเขียว อาํเภอบางสะพาน   

  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 พ.ศ. 2552 – 2553         ผูอ้าํนวยการ วิทยฐานะ - โรงเรียนบา้นทุ่งสีเสียด อาํเภอ 

  บางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 พ.ศ. 2553 – 2557        ผูอ้าํนวยการ วิทยฐานะชาํนาญการ โรงเรียนหวัหินวิทยาคม   

  อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั    ผูอ้าํนวยการ วิทยฐานะชาํนาญการ โรงเรียนบางสะพานนอ้ย 

  วิทยาคม อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  
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