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บทคัดย่อ
 การศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 ในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน ตามโครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จ�าแนกตามสถานภาพต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์ในการท�างานผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 374 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  และแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม  สถิติ

พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ๆ โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านกระบวนการบรหิารและจดัการภายใน

โรงเรยีน ด้านการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ด้านระบบภาคีเครอืข่ายอปุถมัภ์และทรพัยากรทางการศึกษา  ด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้

 2.  แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด�าเนนิงานโรงเรยีนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  

ตามกลยทุธ์ ทัง้ 5 ด้าน เป็นแรงผลกัดนัให้โรงเรยีนมศีกัยภาพในการพฒันาตนเอง  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะด้านกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา   

มีการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพและมี

จติวญิญาณในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี มภีาวะผูน้�าและมคีวามสามารถในการบรหิาร

จัดการ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการ

ศกึษา  โรงเรยีนมรีะบบเครอืข่ายผูเ้ช่ียวชาญ พีเ่ลีย้ง ศกึษานเิทศก์ ชมุชนและภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพ

การศกึษา ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  โรงเรยีนเพิม่ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความพร้อมด้าน ICT และด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้น�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้ในการสืบค้นหาข้อมูลที่ทันสมัย

 

ค�าส�าคัญ:  การด�าเนินงาน โรงเรียนต้นแบบในฝัน มัธยมศึกษา
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Abstract
 The Aims of this study were to study the operation of Lab School Project in Secondary Educa-

tional Service Area Office 27.  This study was classified by position status and experience of the school 

administrators and teachers.  The samples group of this study was 374 school administrators and teachers.  

The study instrument was a questionnaire covering two parts with the reliability value of 0.90 and a group 

discussion.  The statistics were frequency, mean, percentage and standard deviation.

 The research findings were as follows:

 1. The operation of Lab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27 with 

the opinions of the school administrators and teachers, in overview was at a good level.  Considering in each 

aspect, sorted from the most to the least was process management in school, teachers and educators  

development, supporters network system and education equipment, Information Communication and 

Technology (ICT) system, and students’ quality and study process, respectively.

 2. Good practices of  the operation of Lab School Project according to all 5 strategies were as  

driving forces schools to self develop. Moreover, there was a changing of management process and good 

governance by using SBM - School Based Management.  The operations in schools were practiced in peer  

relations.  In the development of teachers and educators aspect there was capabilities to be professional 

and spiritual in education quality development.  The school administrators were professionals, leaderships, 

and able to administer the organizations.  In the supporters’ network system and educational equipment, 

the schools had cooperated with masters, educators and local wisdoms.  In the ICT–Information  

Communication and Technology system, the schools increased ICT competency to develop the quality of 

the schools.  In the students’ quality and study process, the students had more skills to search and learn 

by themselves both inside and outside their classrooms.  The students were able to use ICT for studying 

and searching updated information.

Keywords:  Operations, Lab School Project, Secondary Level

บทน�า

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 4  

มีข้อความระบุว่า “การศึกษา  คือ  กระบวนการเรียนรู ้

เ พ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย 

การถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสาน 

ทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าให้

บคุคลเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ” การปฏริปูการศกึษา

ภายใต้กรอบกฏหมายทีเ่รยีกว่า “พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542” ได ้บัญญัติขอบข ่าย 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหลายด้าน เช่น การปฏิรูป

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปการเรียนรู ้  

การปฏรูิปโครงสร้างการบรหิาร การปฏริปูระบบการจดัสรร

ทรัพยากร เป็นต้น  โดยสรุป ก็คือ การปฏิรูปครูถือเป็น

เงื่อนไขส�าเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้และการเรียนรู้ถือ

เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ  

2546: 34-37) 

 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับเป็นหน่วยงาน 

หลักรับผิดชอบโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู ่

การปฏิบัติอย ่างเป ็นรูปธรรม เพื่อให ้โครงการเกิด

ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจัดตั้งศูนย์บริการโครงการหนึ่ง

อ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น  จัดท�ากรอบแนวคิด 

ของโครงการโดยอาศัยหลักการมีส ่วนร ่วมของกลุ ่ม

กัลยาณมิตรและผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการส่ือสาร สร้างแนวคิดในการพัฒนาวิชาการและ

ก�าหนดภาพความส�าเร็จของโรงเรียนในฝัน คือ ผู้บริหารมี

ภาวะผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง  รู้จักการบริหารจัดการที่ดี  
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ครูมีความเป็นมืออาชีพ  นักเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีทักษะในการด�ารงชีวิต  สร้างงาน  

สร้างรายได้ให้กบัตนเองได้  โรงเรยีนดมีคีณุภาพ  ผูป้กครอง

และชุมชนร่วมเป็นเจ้าของให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง

เต็มใจ  เพื่อเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและ 

เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตาม 

ความสามารถรูท้นัการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนักบั

สังคมโลกได้  การท�าแผนงานหลักและกลยุทธ์หลัก 

ของโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น

โรงเรียนต้นแบบในฝัน  วางแผนการด�าเนินงานของหน่วย

งานหลกัและก�าหนดเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกโรงเรยีน

เข้าสูโ่ครงการในระยะเริม่แรกของโครงการจะหาโรงเรยีนที่

เป็นตวัแทนในระดบัอ�าเภอก่อน  โดยพจิารณาจากโรงเรยีน

ทีม่คีวามพร้อมในการพฒันาเป็นหลกั  (กระทรวงศกึษาธกิาร  

2546: 10)

 จากสภาพปัญหาที่พบจากการด�าเนินงานของ

โรงเรียนต้นแบบในฝัน จากการศึกษา พบว่า 1) ด้าน 

การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  พบว่า การจัดสรร

งบประมาณมายังโรงเรียนล่าช้าและเร่งรัดให้ใช้จ่ายท�าให้

ขาดความคล่องตัวในการด�าเนินงาน โรงเรียนมีบุคลากร 

ไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ

บุคลากรไม่เข้าใจการด�าเนินงานตามโครงการหน่ึงอ�าเภอ

หนึ่งโรงเรียนในฝัน  2) ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนมีบุคลากร 

ไม่เพยีงพอและมภีาระงานมาก ท�าให้ไม่สามารถปฏบิตังิาน

ได้ตามเป้าหมาย ไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวยต่อการ

จัดการเรียนรู้  3)  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พบว่า ครมูภีาระงานมาก ท�าให้ไม่มเีวลาพฒันาตนเอง 

งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรไม่เพียงพอท�าให้

พัฒนาได ้ ไม ่ทั่ วถึ งและขาดความต ่อเนื่อง ครูขาด 

ความกระตอืรอืร้นในการพฒันาตนเอง  4)  ด้านการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  พบว่า  อปุกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไม่เพียงพอ ขาด

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารในการจดัการเรยีนรู ้5) ด้านการพฒันาระบบ

ภาคีเครือข ่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา  

พบว่า โรงเรยีนไม่มผีูอ้ปุถมัภ์หลกั ขาดงบประมาณสนบัสนนุ

ให้สถานศึกษาและพี่เลี้ยงมาร่วมพัฒนาโรงเรียน (จิราพร  

เอี่ยมระหงษ์ 2549: 4-5)  

 จากการด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝันที่

ผ่านมา  มโีรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก  ผู้วจิยั

จึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาการด�าเนินงานของ

โรงเรยีนต้นแบบในฝัน ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีน

ในฝัน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 27 เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามที่

โครงการก�าหนดไว้และการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบ

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน  ในสังกดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27  ได้พฒันา

สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก 5 ด้านของโครงการมากน้อย 

เพียงใดและข้อมูลที่ได้จะมาเป็นข้อสนเทศ ส�าหรับผู้ที่

เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัดในการพิจารณาปรับปรุง

แก ้ไข วางแผนพัฒนาและขยายผลโครงการให ้เกิด

ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบ

ในฝัน ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีน ในฝัน ในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

 2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการด�าเนินงาน

ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่ง

โรงเรียนในฝัน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27  

วิธีด�าเนินงานวิจัย

 

 ในการวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานของโรงเรียน

ต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ผู้วิจัยเสนอวิธีการด�าเนินการวิจัยตามล�าดับขั้น ดังต่อไปนี้

 ประชากร

 ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน  

88  คน และครู  จ�านวน  1,457 คน  ของโรงเรียนต้นแบบ

ในฝัน ในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

27 จ�านวน 31 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ�านวน  

70 คน และครู  จ�านวน  304 คน  รวม  374  คน  ของ

โรงเรยีนต้นแบบในฝัน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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มัธยมศึกษา เขต 27 จ�านวน 28 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย

 กลุ ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ผู ้ให้ข้อมูล 

ในการสนทนากลุ่ม การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ  

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คือ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย  

หัวหน้าส�านักงาน ท้ัง 4 ฝ่าย ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ตามโครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ทั้ง 3 รุ่น มีจ�านวน 31 

โรงเรียน โดยเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง   

เพื่อท�าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการส�ารวจโรงเรียนต้นแบบในฝัน  

ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด ได้รับคัดเลือกใน 

แต่ละรุ่น คือโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน

ปทุมรัตต์พิทยาคม  รุ่นที่  2  คือ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย

ไพศาล และโรงเรียนต้นแบบในฝัน  รุ่นที่  3  คือ  โรงเรียน

ผาน�้าทิพย์ ในการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ด ี

ของการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของการวิจัย 

ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสอบถามการสนทนา

กลุม่  (Focus Group)  การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบ

ในฝัน ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการสร้างแบบสอบถาม และได้ปรับปรุงแก้ไขตาม 

ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและน�าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน  

เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาผลการพจิารณาคดั

เลือกแบบสอบถาม พบว่าได้แบบสอบถามที่อยู่ในเกณฑ์

ความสอดคล้องเนือ้หากบัวตัถปุระสงค์ทัง้หมด ซึง่มค่ีา IOC  

(IOC:  Index of  Consistency)  ตั้งแต่  0.6-1.00  แล้ว

น�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองกับผู ้บริหาร 

สถานศกึษาและครทูีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างของโรงเรยีนต้นแบบ

ในฝัน ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในจงัหวดั

กาฬสินธุ์ จ�านวน 30 คน แล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  

(Cronbach Alpha Coefficient)  ได้เท่ากับ 0.90 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย 

ขอหนงัสอืจากมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ถงึผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนต้นแบบในฝัน  ในสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

น�าแบบสอบถามพร ้อมหนังสือขอความอนุเคราะห ์  

ไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน

ต ้นแบบในฝ ัน กลุ ่มตัวอย ่าง จ�านวน 374 ฉบับ   

เก็บรวบรวมและมีความสมบูรณ์ จ�านวน 374 ฉบับ   

คิดเป็นร้อยละ 100  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสนทนากลุ่ม

 ผู้วิจัยด�าเนินการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยติดต่อไป

ยังผู้ให้ข้อมูล เพื่อนัดวันเวลาในการด�าเนินการสนทนากลุ่ม  

ด�าเนนิการสนทนากลุ่ม ตามวนัเวลาทีไ่ด้นดัหมาย โดยผู้วจิยั

เป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเอง  น�าข้อมูลที่ได้จากการสนทนา

กลุ่มมาวิเคราะห์ เรียบเรียงในขั้นตอนต่อไป

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้ วิ จัยจะน�าแบบสอบถามที่ ได ้ รับทั้ งหมด  

มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  

ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยหาค่า

ร้อยละ  

 2. วิเคราะห์การด�าเนินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน  ในสังกดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27  ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยหาค่าเฉลี่ย  

( X
_

) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  แปลความหมาย

โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย  5  ระดับ  

 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของการด�าเนินงาน

ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่ง

โรงเรียนในฝัน  ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์  คือ  ร้อยละ  (Pencentage) ค่าเฉล่ีย ( X
_

) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานของ

โรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหนึ่ง

โรงเรียนในฝัน  ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27  สรุปผลได้ดังนี้

 1. การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  

ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 ตามความ

คดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดี 

ทกุด้าน เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านกระบวนการ

บริหารและจัดการภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ด้านระบบภาคเีครอืข่ายอปุถัมภ์และ

ทรัพยากรทางการศึกษา ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ

กระบวนการเรียนรู้ 

  1.1 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ  

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ด ้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู ้  

ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับดี

  1.2 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ 

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้าน

กระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน  ตามความ

คดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับดี

  1.3 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ 

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการ

พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  ตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

  1.4 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ 

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 ด้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

  1.5 การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ 

ในฝัน  ตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน ในสังกดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ด้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

 2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการด�าเนินงาน

ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่ง

โรงเรียนในฝัน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27  พบว่า

  2.1 ด้านคุณภาพผู ้เรียนและกระบวนการ

เรียนรู้ โรงเรียนทั้ง 3 โรง ผู้ที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม  

มีความคิดเห็นเดียวกันส่วนใหญ่ คือ ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้น�าไปใช้

ประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน ผู ้เรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อการเรียนรู้ใน 

การสืบค้นหาข้อมูลที่ทันสมัย ผู ้เรียนมีทักษะมากข้ึน  

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มีทักษะการน�าเสนอ 

ผลงานทีส่ร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมต่างๆ มกีารศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีนิสัยใฝ ่รู ้ ใฝ ่ เรียน  

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อ

สามารถน�าไปใช้ในการเรียนรู้ของตนเองพร้อมทั้งสามารถ

น�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน ผู้เรียน 

มีทักษะในการด�ารงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเองและ 

กล้าแสดงออก ผู ้เรียนกล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก  

มีมารยาทสังคมและมีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความ

ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของพลังขับเคล่ือนในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนมากทีสุ่ดและปัจจยัที่

ส่งผลต่อคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโรงเรียนต้นแบบในฝัน 

มาจากความสามารถในการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Management) การพฒันาตนของบคุลากรภายในโรงเรยีน 

และความร ่วมมือร ่วมใจของบุคคลในทุกภาคส ่วน  

ในการพัฒนาโรงเรียนและรวมทั้งผู้เรียนมีความเป็นไทย  

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 

และภูมิปัญญา ท้องถิ่น  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  

เข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  2.2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ

ภายในโรงเรยีน  โรงเรยีนทัง้ 3 โรง ผูท้ีเ่ข้าร่วมในการสนทนา

กลุ่ม  มีความคิดเห็น คือ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

มบีรรยากาศและวฒันธรรม การปฏิบตังิานแบบกลัยาณมติร 

ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์ 

อันโดดเด ่น โดยใช ้ โรงเรียนเป ็นฐานในการพัฒนา  

มีการบริหารโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให ้
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารภายในโรงเรียน โดย 

ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน

  2.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา โรงเรียนทั้ง 3 โรง ผู้ที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม 

มีความคิดเห็น คือ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เก่ียวข้อง มีความรู ้ความ

สามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ความเป็นมอือาชพีทัง้คร ูผูบ้รหิารและกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ภายใต้ภาวะจ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูผลิตส่ือ 

น�าสื่อส�าเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน ส่วนโรงเรียน

มัธยมศึกษาได ้ด�าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร

จัดการและการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ความรู้ความ

สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีพัฒนาการเรียนรู้และ

พัฒนางานที่รับผิดชอบโดยใช้ ICT ส่วนผู้บริหารโรงเรียน  

มีภาวะผู ้น�าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  

มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ

  2.4 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร โรงเรยีนทัง้ 3 โรง ผูท้ีเ่ข้าร่วมในการสนทนากลุม่  

มคีวามคดิเหน็ คอื โรงเรยีนเพิม่ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ความพร้อมด้าน ICT ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่

มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ 

ในการน�าเสนอข้อมูล และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

การบรหิารจดัการด้าน ICT โดยจดัท�าและใช้ห้องปฏบิตักิาร

ที่ประกอบด้วยระบบ ICT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   

จัดท�าและใช้ฐานความรู้เพื่อให้นักเรียนสืบค้นผ่านระบบ 

E-Library จัดท�าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารรายปี จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างาน 

ด้าน ICT จัดท�าและใช้ระบบ E-Learning และ Website 

ของโรงเรียน สอดคล้องกับการเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียน

ในการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการสอนและ

การบรหิารจดัการศกึษา ส่วนรปูแบบในการใช้ ICT ประกอบ

การเรียนการสอนส่วนใหญ่ ได ้แก ่สื่อคอมพิวเตอร ์

ช่วยสอน (CAI) WBI/WBT หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-book) 

, E-presentation, E-album และ Courseware โดยใช้ใน

ขั้นน�าเสนอเนื้อหาการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนา

ระบบ ICT 

  2.5 ด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ

ทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนทั้ง 3  โรง  ผู้ที่เข้าร่วม 

ในการสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็น คือ โรงเรียนมีระบบ 

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ พี่เล้ียง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ

ศกึษา มกีารระดมเงนิทนุสนบัสนนุในรปูแบบต่างๆ จากส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา  

การจัดงานศิษย์เก่า การรับบริจาค การประสานความร่วม

มือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  โดยโรงเรียนมี

วิธีการแสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในฝัน 

ซึง่ส่วนมากงบประมาณส่วนใหญ่มากจาก ผูป้กครอง  ชมุชน  

ครู  ศิษย์เก่า และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อภิปรายผลการวิจัย

 

 1. จากการศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียน

ต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียน

ต้นแบบในฝัน มีภาพความส�าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริบท 

ด ้านป ัจจัย ด ้านกระบวนการและผลผลิตที่ ชัดเจน  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติ  กสิณธารา และคณะ 

(2553: 35-40) ได้ท�าการศึกษาภาพความส�าเร็จของการ

ด�าเนินงานโครงการหน่ึงอ�าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน (Lab 

School) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ถงึ พ.ศ. 2553 ส�านกังานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคกลาง พบว่า การด�าเนนิ

งานโครงการหนึง่อ�าเภอ หนึง่โรงเรยีนในฝัน (Lab School) 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ถงึ พ.ศ. 2553  ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง โดยรวม พบว่า มีภาพ 

ความส�าเร็จอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาจ�าแนกเป็น

รายด้านของการประเมนิ  พบว่าภาพความส�าเรจ็ด้านบรบิท 

ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ใน

ระดับมาก

  1.1 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน

ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้าน

พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตามความ

คดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากว่า ด้านพฒันาคณุภาพนกัเรียน

และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู ้รัก 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 87

การอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  

เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะในการด�ารง

ชีวิตในสังคมใหม่ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการเรียนรู ้   

สร้างงาน สร้างอาชีพและสามารถน�าเสนอผลงานได้อย่าง

สร้างสรรค์ และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ 

ในตนเอง  ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ประวตั ิ จนัทสิทธิ์  

(2551: 64-71) ได้ท�าการศึกษา  เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารจัด 

การโรงเรียนในฝันโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

  1.2 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน

ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้าน

กระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน ตาม 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ด้านกระบวนการ

บริหารและจัดการภายในโรงเรียน โรงเรียนจะต้องมุ่งสร้าง

โรงเรียนชั้นดีที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา  

ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับประชาสังคม  

เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ

สกล  สัตยธรรม (2550: 49) ได้ท�าการ ศึกษา  เรื่อง  สภาพ

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนในฝัน  สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่า สภาพ

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนในฝัน สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม 

และรายด้านอยู ่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับคะเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ

และด้านการบริหารงานทั่วไป 

  1.3 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน

ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้าน 

การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา  ตามความคดิเหน็

ของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่า  ด้านการพัฒนาคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา มกีารด�าเนนิการส่งเสรมิพฒันา

ผู้บริหารมืออาชีพ ครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ เน้นบคุลากรทกุระดบั  

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ สราวฒุ ิ บญุยนื (2550: 107)  

ที่ ได ้ศึกษา เรื่องภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารที่ส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสกลนคร  พบว่า  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน ตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สกลนคร  อยู่ในระดับมาก 

  1.4 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน

ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ด้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  โรงเรียนมุ ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารอันเป็นเครื่องมือของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ กิตติ กสิณธารา  (2550: 69-80) ที่ได ้

ศึกษา  เรื่อง  กลยุทธ์หลักการพัฒนาที่ส่งผลต่อภาพ 

ความส�าเรจ็ของโรงเรยีนในโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีน

ในฝัน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า  

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์หลักการพัฒนาโรงเรียนในฝัน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยการ

ก�าหนดผลส�าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน โดยรวมและจ�าแนก

เป็นรายกลยุทธ์หลักการพัฒนาพบว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มากทุกด้าน 

  1.5 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบในฝัน

ตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้าน 

การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า  

ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร

ทางการศกึษา  โรงเรยีนทีจ่ะเป็นโรงเรยีนชัน้ด ี มคีวามพร้อม

สมบรูณ์แบบและเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูใ้นชมุชน จะต้อง

เกิดจากการร่วมคิด ร่วมฝันจากประชาสังคม จึงต้องมุ่ง

ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา  ซึ่ งสอดคล ้องกับการศึกษาของ  

พรชัย ดาวรรณา  (2548: 109-116)  ที่ได ้ศึกษา 

เรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารงานของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนในฝัน  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ฉะเชิงเทรา  โดยการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ   

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอนและคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการศกึษา  พบว่า ความสามารถ

ในการบริหารงานโรงเรียนทุกด้าน ทั้งการบริหารงาน
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วชิาการ  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิารงานงบประมาณ

และการบรหิารงานทัว่ไปของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความคิด

เหน็ของครผููส้อนและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

อยู่ในระดับมาก  

 2. จากการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของการด�าเนิน

งานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหน่ึงอ�าเภอ

หนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 กลยุทธ์ทั้ง 5  ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพ 

ผูเ้รยีนและกระบวนการเรยีนรู ้ 2) ด้านกระบวนการบรหิาร

และจัดการภายในโรงเรียน  3) ด้านการพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา  4) ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร และ 5) ด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์

และทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวม พบว ่า  

การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ตามกลยุทธ์ ทั้ง  5 ด้าน  

เป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน มีการ

บริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา   

มีการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ด้านการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ เป็นครูมือ

อาชีพและมีจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้น�าและ 

มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   ด้านระบบ

ภาคเีครอืข่ายอปุถัมภ์และทรพัยากรทางการศกึษา  มรีะบบ

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและ

ภูมิป ัญญาท้องถ่ินท่ีมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความพร้อมด้าน 

ICT และด้านพฒันาคณุภาพนกัเรยีนและกระบวนการเรยีน

รู้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ

เพิ่มพูนความรู้น�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน   

ผู ้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

เพื่อการเรียนรู้ในการสืบค้นหาข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งน้ีอาจ

เนื่องจากว่า โครงการหน่ึงอ�าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  

ต้องพัฒนา กลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน ไปพร้อม จึงท�าให้มีโรงเรียน

เข้าร่วมโครงการท่ัวประเทศเป็นการสร้างโอกาสทางการ

เรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท  ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ  

นิวัตร นาคะเวช (2558: 109-116)  ที่สรุปได้ว่าโรงเรียน

ต้นแบบในฝันส่วนใหญ่ต้องการได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 

อาคารเรียนห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ขาดอัตรา

ก�าลังครู การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่องและชุมชนให้การ

สนับสนุนร่วมมือน้อย และจากการวิจัย  พบว่า  โรงเรียน

ขนาดใหญ่ทีม่ผีูบ้รหิารและครมูคีวามตระหนกัในการพฒันา 

มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และมีการสร้างภาคีเครือข่าย 

ในการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีแนวโน้มที ่

จะท�าให้การด�าเนินงานโครงการมีความยั่งยืนต่อไป   

และสอดคล้องกับ  นภสร ตันปัทมดิลก (2548: 106)  

ที่พบว่าปัจจัยส่งเสริมในการด�าเนินงานโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝันที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศให้ประสบความส�าเร็จ

คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ สามารถเป็นผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงได้ เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนา

โรงเรยีนเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และอกีส่วนหนึง่

ก็คือ การเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนในฝันจะเป็นสิ่งที่ 

ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินงานโครงการต่อไป 

เน่ืองจากมีการก�ากับติดตาม และการให้ความช่วยเหลือ 

งบประมาณจากโครงการเพื่อท�าให้เกิดการด�าเนินงาน

โครงการในด้านการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซ่ึงปัจจัย 

ดังกล่าวเปรียบเหมือนการเสริมแรงให้โรงเรียนได้มี 

การพัฒนาโครงการท�าให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินงาน

โครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการส�ารวจข้อมูล 

สภาพปัญหาและความต้องการและความจ�าเป็นของ

โรงเรียนในฝันแต่ละแห่ง ให้สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการ เพื่อให้ทันต่อความต้องการ 

 2. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ ติดตาม

ประเมินการด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝันตาม

โครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง

 3. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนใน

ฝันให้ทั่วถึง

 4. หน่วยงานต้นสงักดัควรประสานให้โรงเรยีนใน

ฝันทุกแห่งได้รวมกลุ่มกันเพื่อใช้ทรัพยากรในการพัฒนาครู

และบุคลากรร่วมกัน
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 5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของ

โรงเรยีนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีน

ในฝันและน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 6. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความ คิดเห็น 

ของผู้ปกครอง ชุมชนท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียน

ต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 

ดร.แก้วเวียง  น�านาผล ที่ปรึกษางานวิจัย  และคณาจารย์

สาขาบรหิารการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ทกุท่าน 

ที่ได้ประสาทวิชาความรู้  สนับสนุนการท�างานวิจัยในครั้งนี้

จนส�าเร็จ

เอกสารอ้างอิง

 กิตติ  กสิณธารา.  กลยุทธ์หลักการพัฒนาที่ส่งผลต่อ 

 ภาพความส�าเร็จของโรงเรียนในโครงการหนึ่ง 

 อ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ส�านักงานเขตพื้นที ่

 การศึกษานครปฐม เขต 1.  ผลงานทาง วิชาการ 

 เพื่อเลื่อน วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ, 

   2550. 

______ .  การศกึษาภาพความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน 

 โครงการหนึ่งอ�าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน   

 ตั้งแต่ป ี  พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ.  2553.   

 ส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (ภาคกลาง),  2553.  

จิราพร  เอี่ยมระหงษ์.  การด�าเนินงานตามโครงการหนึ่ง 

 อ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของสถานศึกษาขั้น 

 พื้นฐาน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธ์  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กาญจนบุรี,  2549.  

นภสร  ตันปัทมดิลก.  การศึกษาการด�าเนินงานโรงเรียน 

 ต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ.  วิทยานิพนธ ์

 ปริญญามหาบัณฑิต.  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 

 การศึ กษาคณะครุ ศาสตร ์  จุ ฬาลงกรณ ์ 

 มหาวิทยาลัย,  2548.  

นิวัตร  นาคะเวช.  การด�าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ 

 ในฝัน  โครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน. 

   หลักสูตร  วปอ. รุน่ที ่ 48: หลักสูตรสังคมจติวทิยา 

    วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร,  2548.  

ประวัติ  จันทสิทธิ์.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนในฝัน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

 การศึกษาขอนแก่น  เขต 2.  วิทยานิพนธ์   

 ปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  2551.  

พรชัย  ดาวรรณา.  ศึกษาและเปรียบเทียความสามารถ 

 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในฝัน 

 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ฉะเชงิเทรา. 

   วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาการ 

 บรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

 บูรพา, 2548.  

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  พระราชบัญญัติการศึกษา  

 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 

   2546.  

_______ .  โครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน.   

 กรุงเทพฯ. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546. 

สกล  สัตยธรรม.  สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น 

 ฐานของโรงเรียนใน  สังกัดส�านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ 

 บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย บูรพา,  2550.  

สราวุฒิ  บุญยืน.  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

  ประสทิธผิลของโรงเรยีนในฝัน สงักดั ส�านกังาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร.  วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

 บรหิารการศึกษา  มหาวทิยาลัย ราชภัฏสกลนคร, 

 2550.  
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