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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก และ
มีเครือข่ายเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ เครือข่ายภายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งควรศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ต่อไปอีก
ระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างต่อเนื่องจนประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 
 
คําสําคัญ  การสร้างเครือข่ายพหุภาคี และ โรงเรียนขนาดเล็ก 
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Development of Multi-lateral Cooperation for Educational Quality  
Improvement of Small-Size Schools in Nakhon Pathom Province 

 
Abstract 

 
The research objectives are 1) to develop multi-lateral cooperation between 

educational institution, schools, communities, temples, local government, public 
agencies and private sectors to improve the education quality of the small-sized 
schools, 2) to compare the two development formats of the multi-lateral cooperation 
and our results show no significant differences between the two formats. The multi-
lateral cooperation formed during the processes includes within-school network, 
near-by-school network, parent and community network, networks with local 
government, public agencies and private sectors, and network with scholars in the 
university. These networks should be encouraged and mobilized by further research 
to produce concrete results. 
 
Key words: Multi-lateral cooperation development and small-sized schools 
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บทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่
ชนบททุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มีปัญหาที่สําคัญในเรื่องครูไม่ครบชั้นและงบประมาณที่จัดสรรตาม
รายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากมีการระดมสรรพกําลังมาหนุนเสริมการ
พัฒนาการศึกษาทั้งในรูปของความรู้ ความคิด งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ จะเป็นการเสริมพลังและก่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะของเครือข่าย นําไปสู่ความ
เข้มแข็งของโรงเรียนและชุมชน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการประสานงาน
ขับเคลื่อน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่าง
สถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) ประกอบด้วย 4 โรงเรียน มี 7 ขั้นตอน ดําเนินกระบวนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภายในโรงเรียนก่อนแล้วตามด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายพหุภาคี 
ส่วนรูปแบบที่ 2 (C2 Model) ประกอบด้วย 2 โรงเรียน มี 6 ขั้นตอน ดําเนินกระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในลักษณะของพหุภาคีต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมีเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 
เครือข่ายภายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายนักวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 6 โรงเรียน พบปัญหาในลักษณะเดียวกับงานวิจัยอ่ืน ๆ 
ได้แก่ 1) ครูมีจํานวนน้อย จบไม่ตรงวิชาเอก ไม่ใช่คนในพื้นที่ มีภาระงานมาก 2) ครูอัตราจ้างได้รับ
เงินเดือนน้อย 3) เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ขาดศักยภาพและความพร้อม มีพัฒนาการทางสมองช้า 
อ่านไม่ออก ติดเกมส์ และมีเด็กต่างด้าวมาเรียนด้วย 4) ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ ไม่มีเวลา ไม่สามารถ
สอนการบ้านได้ และมีค่านิยมส่งลูกไปโรงเรียนใหญ่ 5) ผู้บริหารมีการโยกย้ายบ่อยและต้องเดินทางไป
ประชุมไกล บางโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร 6) หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เรียนมากและไม่ได้นําไปใช้
ในชีวิตจริง 7) ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 8) ขาดงบประมาณ 9) ขาดการประชุมพูดคุยกับ
ผู้ปกครอง 10) คณะกรรมการสถานศึกษาหายากและไม่มาประชุม 11) ไม่ได้รับการดูแลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ 
เนื่องจากติดระเบียบหรือข้อกฎหมาย 13) สถานที่ขาดความสะดวกสบาย 
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ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สามารถกําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ กําหนดเป้าหมาย ได้แก่ 1) เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% 2) เด็ก
นักเรียนเก่งขึ้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 3) เด็กได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 4) ครูที่ไม่จบตรง
วิชาเอกมีความรู้ความสามารถในการสอนและมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม 5) มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม 
6) คะแนนสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้นในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  

โดยมีแนวทาง/วิธีการ ได้แก่ 1) ครูเข้ารับการสัมมนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยจาก
วิทยากรในพื้นที่/หมอภาษา 2) ครูที่จบไม่ตรงวิชาเอกเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 3) มีวิทยากร/นิสิตจิตอาสามาช่วยสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
4) องค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนรถรับส่ง 5) โรงเรียนสนับสนุนค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท 
6) รวมนักเรียนหมุนเวียนผู้สอน 7) จัดหาชุดวิชาภาษาไทยมาใช้ 8) มีกิจกรรมเสริมบทเรียนให้ทดลองใช้ 
9) ให้ความสนใจ ดูแลการทําการบ้าน อ่านหนังสือ ท่องศัพท์ 10) จัดทําหนังสือและรูปภาพคําศัพท์
ต่าง ๆ 11) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 12) จัดหาแบบฝึกสําเร็จรูป 13) จัดติว
พิเศษให้กับนักเรียน 

 
2. ด้านบุคคล กําหนดเป้าหมาย ได้แก่ 1) มีครูเพิ่มขึ้น ครบทุกช้ันปีและจบตรงวิชาเอก 2) ครู

อัตราจ้างได้รับการบรรจุให้มีความมั่นคง 3) ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและครบ 12 เดือน 
โดยมีแนวทาง/วิธีการ ได้แก่ 1) เพิ่มเงินเดือนให้ครูอัตราจา้ง 2) เสนอผูม้อํีานาจพิจารณา 
 
3. ด้านบริหารทั่วไป กําหนดเป้าหมาย ได้แก่ 1) ประชาชนหรือผู้ปกครองเข้าใจตระหนัก

และกลับมาเรียนในโรงเรียนบ้านเกิด 2) มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 3) เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเช้า 4) เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 5) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 
6) มีสัญญาณ internet และ wifi ดี 7) สนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นและให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ 
8) มีทางม้าลายและสัญลักษณ์ก่อนถึงโรงเรียนตลอดเส้นทางทุกโรงเรียน 

โดยมีแนวทาง/วิธีการ ได้แก่ 1) พูดคุยกับผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน 2) ให้บุคลากร
ในโรงเรียนพูดเชิงบวก 3) สร้าง brand เช่น แจกเสื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา  
4) ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 5) ให้ร้านค้ามาขายอาหารเช้า 6) ให้นักเรียน
ดื่มนมและออกกําลังกาย 7) ให้นิสิตพลศึกษามาช่วยจัดกิจกรรม 8) ขอรับบริจาคในหน่วยงานที่
จําหน่าย 9) จัดซื้อให้ใหม่ 10) รายงานผ่านทางเว็บไซต์ให้ศูนย์ใหญ่ 11) หาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข
แนะนําหรืออัพเกรด 12) จัดทําอินเตอร์เน็ตชุมชน 13) จัดทําโครงการวิจัยการปลูกผักเพื่อทําอาหาร
กลางวัน 14) มีหน่วยงานเข้ามาดําเนินการทําป้าย ติดสัญญาณไฟกระพริบ ตีเส้นบนถนน 

 
4. ด้านงบประมาณ กําหนดเป้าหมาย ได้แก่ 1) มีความพร้อมในเรื่องทุนและอุปกรณ์การศึกษา 

2) มีงบประมาณเพิ่มขึ้น 
โดยมีแนวทาง/วิธีการ ได้แก่ 1) เขียนโครงการเพื่อขอรับบริจาคตามหน่วยงานใหญ่ 2) ผลิตของ

หรือสินค้าขาย 3) ทอดผ้าป่าการศึกษา 4) การบริจาค 5) สร้างเครือข่ายทางเฟสบุ๊ค 



จ 

นอกจากนี้ กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือยังได้เตรียมความพร้อมเบื้องต้นตาม
แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่  

1. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่จบไม่ตรงวิชาเอก
ใน 4 กลุม่สาระ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 34 คน  

2. การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียน  
3. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ และค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN  
4. การซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนที่มีปัญหาสามารถใช้งานได้ปกติ  
5. การร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนให้กับโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละ 
จากทุกภาคส่วน โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดใหม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

2) รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ควรเริ่มต้นจากการตระหนัก
ถึงปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งผู้บริหารและครูต้องเข้ามามีบาทสําคัญในกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3) ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและดูแลบุตรหลาน เช่น 
การทําการบ้าน การอ่านหนังสือ การควบคุมความประพฤติและมารยาท การเข้าร่วมประชุมพูดคุย  
การเป็นวิทยากร การลงแรงพัฒนาโรงเรียน การบริจาคเงิน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4) มหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ ควรจัดทํานโยบายหรือแผนบริการวิชาการให้กับสังคม
หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นการระดมความคิดจาก
นักวิชาการหรือการทํากิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษา 

 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรทบทวนนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันอาจมีจํานวนโรงเรียน
ในบางพื้นที่มากเกินไป โดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและระยะเวลาในการเดินทางของผู้ปกครอง 
ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาของคนในชุมชน 

2) ควรจัดสรรอัตรากําลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบทุกช้ันปีและตรงกับ
สาขาวิชาเอก เพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษามากกว่าการพิจารณาเกณฑ์
เรื่องจํานวนนักเรียนต่อครู 



ฉ 

4) ควรสอบบรรจุคนในพื้นที่เข้ารับราชการครู โดยการคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะ “คนดีและ
คนเก่ง” ซึ่งอาจให้ทุนการศึกษาต่อและกลับมาบรรจุในภูมิลําเนาเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทและการย้ายออก อีกทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

5) ควรบรรจุครูอัตราจ้างให้มีความมั่นคงในวิชาชีพ และไม่ควรมีการจ้างครูในลักษณะนี้อีก
เพราะจะทําให้เกิดความอ่อนแอในการจัดการศึกษา เนื่องจากระบบแบบนี้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
คนดีและคนเก่งอยู่ได้ 

6) ควรมีการโยกย้ายหมุนเวียนผู้บริหารให้มาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้น และถ้าสามารถทําได้สําเร็จให้พิจารณาแต่งต้ังเลื่อนวิทยฐานะใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ทันที 

7) ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามความต้องการจําเป็นจริง ๆ ซึ่ง
ไม่ควรใช้เกณฑ์การจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน เพื่อความยุติธรรมของเด็กนักเรียนและสร้างความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษา 

8) ควรนําผลการสอบคะแนน O-NET ไปเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมากกว่าการจัดอันดับของโรงเรียน 

9) ควรปรับเวลาการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของข้าราชการครูไปเป็นเดือน
เมษายน เพื่อให้จบปีการศึกษา 

10) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพื่อให้องค์การบริหารงานส่วนตําบลสามารถจัดสรร
งบประมาณประจําปี สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนได้ในทุกกรณี 

 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่าย
ความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 

2) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับสภาพครอบครัว สภาพชุมชน อัตราการเกิดของเด็ก
ให้มีความสัมพันธ์กับจํานวนโรงเรียนที่มีอยู่ในพื้นที่ 

3) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัด
การศึกษา โดยให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของโรงเรียนในชุมชน 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
บทสรปุผูบ้ริหาร ค 
สารบัญ ช 
สารบัญภาพ ซ 
บทที่ 1 บทนํา 1 

ความสําคัญและที่มาของปัญหา 1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 
ขอบเขตของการวิจัย 4 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 

 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 5 

สภาพการณ์การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 5 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8 
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาค ี 10 

 
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 16 

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการดําเนินการ 16 
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 17 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 21 

 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 23 

ตอนที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 (C1 Model)  23 
ตอนที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 (C2 Model) 54 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 82 

 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 90 

สรุปผลการวิจยั  90 
อภิปรายผล 95 
ข้อเสนอแนะ 97 
 

เอกสารอา้งอิง 99 
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สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 15 
ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ต้ังของโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายที่ 1 16 
ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ต้ังของโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายที่ 2 17 
ภาพที่ 4 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดไร่แตงทอง 24 
ภาพที่ 5 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนวัดไร่แตงทอง 25 
ภาพที่ 6 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดหนองจิก 27 
ภาพที่ 7 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนวัดหนองจิก 28 
ภาพที่ 8 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนอ้อกระทุง 30 
ภาพที่ 9 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรยีนอ้อกระทุง 32 
ภาพที่ 10 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนสภาพทั่วไปของโรงเรียนห้วยผักชี 35 
ภาพที่ 11 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนห้วยผักชี 36 
ภาพที่ 12 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 1 39 
ภาพที่ 13 แสดงการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดธารพูด 42 
ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลุ่มเครือข่ายที่ 1 46 
ภาพที่ 15 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 กลุ่มเครือข่ายที่ 1 51 
ภาพที่ 16.1 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 54 
ภาพที่ 16.2 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านดอนซาก 55 
ภาพที่ 17 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
 และโรงเรียนบ้านดอนซาก 56 
ภาพที่ 18 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 2 58 
ภาพที่ 19 แสดงการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือ 60 
ภาพที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลุ่มเครือข่ายที่ 2 62 
ภาพที่ 21 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 65 
ภาพที่ 22 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 67 
ภาพที่ 23 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 69 
ภาพที่ 24 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 71 
ภาพที่ 25 แสดงการแนะนําหนังสือและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 72 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความสาํคญัและที่มาของปญัหา 
 

ในยุคทุนนิยมที่ผู้คนมักหลั่งไหลเข้าสู่สังคมในเมือง ละทิ้งวิถีชนบท ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยม
ส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีช่ือเสียงหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมือง โดยมีความเชื่อว่า
ด้วยสภาพของโรงเรียนในตัวเมืองมีความพร้อมในจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่บุตรหลาน จึงทําให้
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนประจําท้องถิ่นลดลงและกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในที่สุด โดยใน
ปัจจุบันนี้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย มีจํานวนกว่า 14,816 โรง 
จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ชนบททุกจังหวัด
ทั่วประเทศ รวมถึงเขตปริมณฑล (ข้อมูลสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2555) ผนวกกับนโยบายทางการศึกษาของของรัฐที่กําหนดสัดส่วนครูและจัดสรร
งบประมาณยึดตามจํานวนนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหาสภาพการเรียนการสอนปัจจุบันที่มีครูไม่ครบช้ัน
และงบประมาณตามรายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
โรงเรียนขนาดเล็กยังต้องรองรับการจัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ครอบคลุมเนื้อหากว่า 8 สาระ และการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งซ้ําเติมให้
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพสะท้อนจากนโยบายการยุบควบรวบโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จํานวนมากออกมาต่อต้านนโยบายดังกล่าว ด้วยเห็นความสําคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
อีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังคงเป็นรากฐานสําคัญของชุมชนไทย “บ้าน วัด โรงเรียน” 
เสียงเรียกร้องจากชุมชนให้โรงเรียนคงอยู่และร้องขอความสนับสนุนด้านคุณภาพทางการศึกษาอย่าง
เป็นธรรมให้แก่ลูกหลานในชุมชนสามารถนําไปสู่พลังของการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐานจึงต้องมีการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อน
สําคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการหลักสูตรของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ระบุให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมกัน โดยให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  

 
หากพิจารณาผู้เกี่ยวข้องตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็ก เราอาจกําหนด

ขอบเขตของเครือข่ายพหุภาคี เป็น 4 ภาคีหลัก ได้แก่ องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐ/
เอกชน วัด และชุมชน โดยแต่ละภาคีสามารถมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน
มากท่ีสุด มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์
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สุขของประชาชน รวมทั้งเรื่องการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ในความเป็นจริงความพร้อม
ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
บริหารจัดการทั้งทางด้านบุคลากร ด้านงบประมาณอย่างเต็มรูปแบบได้ ทําให้การถ่ายโอนภารกิจ 
มีการหยุดชะงักลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากในท้องถิ่นนั้นมีโรงเรียนขนาดเล็ก
ดําเนินการอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรจัดต้ังโรงเรียนของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
ขึ้นมาอีก แต่ควรเน้นที่การพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กให้ดีขึ้น เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาที่มีซ้ําซ้อนขึ้นกว่าปัจจุบัน นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลับให้ความสําคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภค ไม่เน้นในด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคน
เท่าที่ควร (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551) จากการศึกษาของปทุม ปิยากูล (2543) พบว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น อีกภาคีหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากที่สุด คือ ชุมชน หากพิจารณาในส่วนของชุมชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้
ของบุตรหลาน ชุมชนอาจมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานกิจกรรมของทางโรงเรียนตามความพร้อม
ของแต่ละบุคคล เช่น การร่วมระดมเงิน การลงแรงพัฒนาโรงเรียนเป็นครั้งคราว การดูแลนักเรียน 
ในส่วนของความรับผิดชอบในการทําการบ้านหรืออ่านหนังสือตามที่ครูหรือโรงเรียนมอบหมาย และ
ส่งเสริมด้านความประพฤติ มารยาท การพูดจา ตลอดจนการกําหนดบทบาทและหน้าที่เพื่ออบรมบ่มนิสัย
ร่วมกับทางโรงเรียน และการแสดงความคิดเห็น ความคาดหวังที่มีต่อโรงเรียนในการพัฒนาทาง
การศึกษาของบุตรหลาน เพื่อช่วยกันกําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในส่วนของวัด
และองค์กรรัฐ/เอกชนที่น่าจะเป็นภาคีที่มีศักยภาพมากที่สุดทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณกลับมี
ส่วนร่วมค่อนข้างน้อยตามวาระและโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก งานวัฒนธรรม ประเพณี  
งานทําบุญต่าง ๆ เท่านั้น หากกล่าวโดยสรุปแม้ว่าบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมของของภาคีต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็กนั้นได้ถูกกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน แต่พบว่าในเชิง
ปฏิบัตินั้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีต่างๆ เหล่านั้น ยังไม่อาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กได้ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
ในขณะที่ เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2555) ได้สังเคราะห์ผลการดําเนินงานชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน พบว่า การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักและมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่หลายภาคส่วน
เข้าร่วม ประสบความสําเร็จในระดับต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ระดับนักเรียน มีความสนใจการเรียน
เพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-NET บางโรงเรียนสูงขึ้น กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บูรณาการเข้าไปในวิชาได้มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนด้านต่าง ๆ ที่จําเป็น 2) ระดับครู ได้เปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการจัดการกระบวนการ
เรียนการสอนใหม่ โดยลดบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อํานวยการสอน (facilitator) เพิ่มขึ้น มีการ
พัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งการบูรณาการข้าม
สาระวิชาต่าง ๆ การเชื่อมโยงความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาระวิชา การประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
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การเรียนการสอนด้วยตนเอง มีการทํางานเป็นทีมหรือเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและข้าม
โรงเรียน และครูมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อวิชาชีพ มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน ลดช่องว่างระหว่างครู
กับนักเรียน ทําให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุก ไว้ใจครู มีศรัทธาในตัวครูเพิ่มขึ้น 3) ระดับโรงเรียน/
กลุ่มโรงเรียน ยังไม่พบความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ แต่มีข้อสังเกตว่าโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ทําให้ครูมีกําลังใจและทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการพัฒนาตนเอง และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีการขยาย
ผลสู่ครูโรงเรียนอื่น ๆ ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ทําให้มี
การบริหารจัดการร่วมกัน ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในบางวิชา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
โรงเรียน และการระดมทรัพยากรระหว่างโรงเรียน 4) ระดับนักวิจัย/อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาจากการอบรมแบบเดิม คือ trainer มาเป็น coacher และ facilitator สามารถ
จัดหานวัตกรรมและกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กนักเรียนที่ เหมาะสม  
5) ระดับเครือข่าย ทั้งโรงเรียน ครู และภาคีต่าง ๆ มีความต่ืนตัวและตระหนักในศักยภาพและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีการระดมสรรพกําลังมาหนุนเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในรูปของความรู้ 
ความคิด อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เงินและแหล่งเรียนรู้ในภาคีต่าง ๆ เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือ นําไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียน
ในแต่ละท้องถิ่นและได้รับความเช่ือมั่นศรัทธาจากชุมชนมากขึ้น จํานวนเด็กที่ลดลงกลับเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อเสนอแนะว่า รัฐควรเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม่ เน้นการกระจายอํานาจ
และการดึงพลังจากทุกภาคส่วน (All for Education) มาร่วมกันแก้ปัญหาการศึกษา โดยให้
มหาวิทยาลัย (อาจารย์) เป็นแกนหลักประสานงานขับเคลื่อนและค้นหานวัตกรรมในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒนาลักษณะนี้ แต่ขยายขอบเขตพื้นที่และควรเน้น
การพัฒนาทั้งโรงเรียนเพื่อให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียน 

 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยจะดําเนินการแบบบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน 
ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบและรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งได้กําหนดกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็น  
2 รูปแบบ ผลการศึกษาจะนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้เหมาะสมและรองรับ
กับสภาพการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในเรื่องการจัดทําแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ สามารถเป็นต้นแบบสําหรับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นแกนกลางในการสร้างความรู้ที่จะให้บริการแก่สังคมและชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2. เพื่อศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ในการให้บริการแก่สังคมและชุมชน ซึ่งอยู่ห่าง
จากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 29 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลักในการคมนาคม คือ ถนนมาลัยแมน 
(ทางหลวงหมายเลข 321) สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองธรรมชาติ
และคลองชลประทานส่งน้ํา ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่ปลูกกันมาก 
ได้แก่ อ้อย ข้าว ข้าวโพด หน่อไม้ฝรั่ง และพืชผักสวนครัวอ่ืน ๆ มีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 33,000 
บาทต่อปี มีการรวมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มสินค้า OTOP 
ชมรมออกกําลังกาย และชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ด้านการศึกษา มีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จํานวน 14 โรงเรียน โดยทํา
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กมาเป็นกรณีศึกษา 6 โรงเรียน ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ใน 3 ตําบล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ  

2. รูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

3. แนวทางหรือแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่
สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ตําบลกําแพงแสน 
2. โรงเรียนบ้านดอนซาก ตําบลวังน้ําเขียว 
3. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตําบลทุ่งลูกนก 
4. โรงเรียนวัดหนองจิก ตําบลทุ่งลูกนก 
5. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ตําบลทุ่งลูกนก 
6. โรงเรียนวัดห้วยผักชี ตําบลทุ่งลูกนก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
สภาพการณ์การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และเป็นพลังของการสร้างสรรค์
สังคมที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยจะสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น แต่กลับประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพคน โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซึ่งตามการจัดประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หมายถึง โรงเรียนที่มี
นักเรียนต้ังแต่ 120 คนลงมา ส่วนใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 แต่มี
โรงเรียนบางแห่งที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้มีแนวโน้มเป็นปัญหาสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานทั้งใน
ด้านคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ด้านคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ ด้านการลงทุนทางการศึกษา รวมถึงด้านประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการดําเนินการ  

 
ผลการวิจัยในโรงเรียนขนาดเล็กโดย พิธาน พ้ืนทอง (2548) แสดงให้เห็นสภาพปัญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง เป็นปัญหา
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ บุคลากรไม่ครบตามโครงสร้าง และการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลคุณภาพการศึกษายังขาดความชัดเจน 2) ด้านคน เป็นปัญหาการจัดสรรครูและบุคลากรให้
โรงเรียนขนาดเล็กทําให้ครูไม่ครบช้ัน และมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวิชาที่สอน ครูขาดความชํานาญ
เฉพาะสาขา ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ด้านเทคโนโลยี เป็นปัญหาการขาดแคลนสื่อ
เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งคู่สายโทรศัพท์ สื่อ CAI และ 
ข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้โรงเรียนต้องจัดหางบประมาณจัดซื้อเองและซ่อมบํารุงเอง บุคลากร
และผู้ปกครองขาดความรู้เรื่องการใช้งาน ICT และคอมพิวเตอร์ และ 4) ด้านงาน เป็นปัญหาการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นที่ไม่ต่อเนื่อง และใช้การคัดลอกหลักสูตรกันมาจากที่อ่ืน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนยังขาดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขาดการทําความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร และ
การบริหารงานวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่คุณภาพต่ํา เพราะขาดงบประมาณ 
ขาดการนิเทศและสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรชัย ทินกระโทก 
(2549) และ ถวิล แพงยา (2550)  

 
ในช่วงเวลาต่อมา นโยบายคณะรัฐมนตรีกําหนดแผนปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กในปี พ.ศ. 

2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนรายหัวตามจํานวนนักเรียน 
ในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหัวละ 500 และ 1,000 บาท ตามลําดับ แต่การกระทํา
ดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นแบบไม่ย่ังยืน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การลดลง
ของอัตราประชากรเกิดใหม่ และความต้องการของผู้ปกครองที่พยายามส่งบุตรหลานไปโรงเรียนใหญ่กว่า 
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แม้จะต้องเสียเงิน เสียเวลาเดินทาง หรือเสียค่าหอพักในเมือง จึงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กยังคงมี
จํานวนนักเรียนลดน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะที่โรงเรียนขนาดกลางบางแห่งเกิดภาวะลดขนาดลงกลายเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กในที่สุด (สุกัญญา  หาญตระกูล, 2552) 

 
ภายหลังการสนับสนุนด้านงบประมาณดังกล่าว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 

ได้ศึกษาสภาพการดําเนินการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาขาดแคลน
แทบทุกอย่าง โดยเฉพาะปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ขาดแคลนครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลน
กรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเท ขาดแคลนงบประมาณ ตํารา สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ทางการเรียนและการสอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และขาดแคลน
ความรู้ด้านบริหารจัดการ จึงส่งผลให้มีอุปสรรคอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลกําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจให้องค์กรท้องถิ่นให้มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการลดจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้
เหลือน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งมีทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยี และความรู้ที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะได้บริหารจัดการแบบกระจายอํานาจได้สําเร็จ 

 
นอกจากนี้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากยังไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างน่าพึงพอใจ และไม่ผ่านรับรองการประเมินมาตรฐานภายนอก
ของ สมศ. โดยเฉพาะด้านผู้เรียน เช่น มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น จึงมีการเสนอความเห็นให้ “ยุบ/เลิก” 
ในกรณีโรงเรียนที่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่ว่ากรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจํานวนน้อย หากโรงเรียนใดพึงเลิกได้ก็ให้ 
“เลิก” หากโรงเรียนใดพึงรวมกับโรงเรียนอื่นใกล้เคียงได้ก็ให้ “รวม” แต่ต้องหาวิธีการที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ปกครองหรือผู้เรียน แต่หากโรงเรียนใดยังคงเปิดสอนก็จะต้องดําเนินการได้อย่างมี
คุณภาพ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) 

 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามแนวคิด “ยุบ/เลิก/รวม” โรงเรียนขนาดเล็กยังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาปัจจัยและความจําเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตามสภาพความเป็นจริง
โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ในที่นี้เราอาจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนําหรือศูนย์วิชาการสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ 2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตนเองเท่านั้น 3) โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
แต่ไม่สามารถยุบได้ 4) โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น ทุรกันดาร เสี่ยงภัย ชายแดน เกาะ 
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ห่างไกล (สมยศ ป๋ันแก้ว, 2549) ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระบุปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนโยบายดังกล่าว ไว้ดังนี้  

1. การดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติ
ไม่มีความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบ่อย  

2. ในกรณียุบรวมหรือเลิก ผู้บริหารสถานศึกษาไม่พร้อมให้ความร่วมมือหรืออาจต่อต้าน 
เนื่องจากขาดความมั่นใจว่าเมื่อสถานศึกษาที่ตนเองดํารงตําแหน่งอยู่ถูกยุบรวม เลิกล้มไป ตนเองจะมี
ตําแหน่งอยู่ที่ใด 

3. ในกรณีที่นักเรียนต้องย้ายโรงเรียน ค่าพาหนะที่นักเรียนได้รับวันละ 6 บาท ไม่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นในบางปี งบประมาณยังล่าช้าหรือถูกตัด 

4. ชุมชนบางส่วนต่อต้านการยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  
5. ในกรณีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนแกนนํายังขาดประสิทธิภาพ  
 
นอกจากนี้จากการเสวนาเรื่อง “ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ใครได้ ใครเสีย?” พบว่า การลด

จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กอาจยังไม่ใช่แนวทางออกที่ดีที่สุด และจําเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้าน 
พร้อมทั้งได้รับความเห็นและยินยอมจากชุมชนท้องถิ่น เพราะเมื่อพิจารณาด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีรายได้น้อยที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียน 
ในโรงเรียนในท้องถิ่นใกล้บ้าน และอาจเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดํารงชีวิตในสังคม เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญ่เน้นวิชาการ ท่องจํา 
เรียนเพื่อสอบแข่งขันและเลื่อนชั้น แต่โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ามามี
ส่วนร่วมและผลักดันทั้งด้านงบประมาณและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ เริ่มที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูพึงต้องสร้าง
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยการร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือบุตรหลาน 
ในชุมชน และแนวทางอีกอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเพื่อทดแทนความไม่คุ้มทุนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
นั้นคือ การพัฒนาคนด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมอาจเป็น
จุดยืนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต (ณัฐวิทย์  พิมพ์ทอง, 2554) 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นได้แสดงถึงความเสี่ยงของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ครอบคลุม

ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง การพยายามลด
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหลือจํานวนหนึ่งที่อยู่ในวิสัยจะปรับปรุงคุณภาพได้รอบด้าน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศทั้งทางภูมิศาสตร์กายภาพ (ที่ต้ัง เส้นทางคมนาคม) และภูมิศาสตร์มนุษย์ (ความหนาแน่น
ของประชากร ประชากรวัยเจริญพันธ์ุ อัตราการเจริญพันธ์ุ) ร่วมกับการปฏิรูปให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ ควรให้เป็นวาระเร่งด่วนที่เป็นการวางแผนในระยะ 
5 ปี 10 ปี มีเป้าหมายระยะสั้นและการติดตาม แต่โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งก็มีความสําคัญและไม่
ควรเลิกหรือยุบนั้น อาทิเช่น ที่ต้ังห่างไกลบนภูเขาสูง บนเกาะ หรือพื้นที่ชายแดน พ้ืนที่ในเขตพิเศษ
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ต่าง ๆ (กฎอัยการศึก) กระทรวงศึกษาธิการควรตั้งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพต่อไป (สุกัญญา หาญตระกูล, 2552) 

 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

จากสภาพปัญหาด้านการจัดการและการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่กล่าวมาข้างต้น 
งานวิจัยทางการศึกษาได้เสนอทางเลือกหรือนวัตกรรมในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้
เป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมีการนําเสนอในหลายแนวทาง เช่น รูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้นจําเป็นต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ แบบรวมเรียนช่วงชั้น เป็นต้น (บพิธ ศิริ, 2546 และปรีชา ทินโนรส, 2551) ซึ่งทําได้
โดยการจัดช้ันเรียนที่นํานักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุ และต่างความสามารถมาเรียนรู้พร้อมกันในห้อง
เดียว เพื่อให้ครูสามารถดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในการจัดกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละนี้ ครูต้องคํานึงถึงพัฒนาการ 
ระดับความสามารถของเด็ก ควรจัดเด็กที่มีระดับพัฒนาการในการเรียนรู้ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมกัน 
เช่น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เรียนรวมกัน หรือ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรียนรวมกัน โดยให้สัดส่วน 
ครูต่อเด็กไม่เกิน 1 ต่อ 20 คน เพื่อให้การดูแลเด็กที่ต่างความสามารถในการเรียนรู้สามารถทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โรงเรียนขนาดเล็กอาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ควบคู่กับการเน้นทักษะพื้นฐานที่จําเป็น โดยจัดตารางเรียนนั้นในช่วงเช้าเน้นการเรียนรู้ด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์ ส่วนภาคบ่ายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นทักษะร่วมที่
จําเป็นในการแสวงหาความรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโมเดลการจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้นของพิพัฒน์ 
สอนสมนึก (2553) เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้สุรวิทย์ 
ธาดา (2551) ได้นําเสนอการใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 
เพื่อช่วยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อเติมเต็มในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น และการนํา
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อการเรียนการสอน จึงเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นส่วน
สําคัญของการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเช่นกัน 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กกําลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง โดยหลาย

ฝ่ายต้องการให้ทบทวนว่า ควรมีโรงเรียนขนาดเล็กต่อไปหรือไม่ แต่ในทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์
ของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยต้ังแต่ปี 1964 แสดงความตระหนักถึง
ความสําคัญและมีความต้องการโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น Joan McRobbie (2001) ได้สังเคราะห์
งานวิจัยในช่วงปี 1990s พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในหลายด้าน 
กล่าวคือ สามารถทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า เวลาเรียนมากกว่า มีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
มากกว่าและหลากหลาย ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงและการลาออกกลางคันน้อยกว่า และยังพบว่า
ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนหรือชนกลุ่มน้อยได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโรงเรียนขนาดเล็ก และสาเหตุ
ของการที่โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและ
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ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม การสื่อสารทําได้ง่ายกว่าเพราะมีบุคลากรน้อยที่ทํางานอย่าง
ร่วมมือร่วมใจกัน ครูสามารถสอนและพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีจํานวนรายวิชา
ที่ต้องสอนน้อยกว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความสุขและทุ่มเทในการทํางาน เช่นเดียวกับ Lee and 
Loeb (2000) ได้วิจัยศึกษาทัศนคติของครูด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากครูกว่า 
5,000 คน และนักเรียนเกรด 6 และเกรด 8 กว่า 23,000 คน จาก 264 โรงเรียนในรัฐชิคาโก พบว่า ครูที่
ทํางานในโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่าครูที่
ทํางานในโรงเรียนขนาดใหญ่ และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า และ Lee and Smith (1994) ที่แสดงให้
เห็นว่าการเพิ่มความร่วมมือกันของครูทําให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ และในทางตรงกันข้าม 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความห่างเหินกันมาก ทําให้ความร่วมมือกันมีน้อย ประสิทธิภาพก็น้อยลงตามไป
ด้วย และความห่างเหินนี้ทําให้ต้องโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องสร้างระบบมาควบคุมความเรียบร้อยใน
โรงเรียนมากขึ้นด้วย ส่วน Lawrence&Bingler&Diamond& Hill&Hoffman&Howley&Mitchell& 
Rudolph&Washor (2002) แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายกับโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้แพงขนาดนั้น โดย 
Steifel et al (1998) ได้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อจํานวนผู้จบการศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด
เล็กในนิวยอร์ค ไม่ได้ต่างกันมากนัก และในทางตรงกันข้าม Lee and Smith (1996) โรงเรียนขนาด
ใหญ่ต่างหากที่มีความห่างเหินระหว่างนักเรียนและครู ทําให้ต้องลงทุนกับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งครูที่
ปรึกษา นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
นอกจากนี้จากการทําแบบสํารวจ (survey in large-scale) ครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับขนาดห้องเรียนโดยเฉพาะ (Elliott 1998, Ferguson 1991, Wenglinsky 1997) และใช้วิธี 
meta-analysis วิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับขนาดห้องเรียนในช่วงปี 1970s (Educational 
Research Service 1980, Glass et al 1982, Glass & Smith 1979, Hedge & Stock 1983) 
รวมถึงการทดลองในหลายรัฐ เช่น Indiana’s Project Prime Time (McGivern&Gilman&Tillitski 
1989), Tennessee’s Project STAR (Krueger&Whitmore 2001, Finn&Gerber 2001), 
Wisconsin’s SAGE Program (Molnar et al 1999, 2000) และ California Class Size 
Reduction Program (Stecher&Bohrnstedt&Kirst&McRobbie&Williams, 2001) ได้ข้อสรุปว่า 
ห้องเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาลงมา ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คงทน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประชากรที่เสียเปรียบทางด้านการศึกษา (Bruce J. Biddle and David 
C. Berliner 2001) และ Bourke (1986) ได้ศึกษาและติดตามการสอนของครู 5 คน เป็นเวลา 63 ปี 
ช้ีให้เห็นว่าห้องเรียนขนาดเล็กนั้น ทําให้ครูสามารถปรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ข้อได้เปรียบของ
ห้องเรียนขนาดเล็กได้ เช่นเดียวกับ Howley (2000) ได้สังเคราะห์งานวิจัยหลายเรื่องในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและได้ข้อสรุปที่ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่ได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเสมอไป ทั้งโรงเรียน
ขนาดใหญ่บางแห่งยังมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ความต้องการโรงเรียนขนาดเล็กแพร่หลายมากขึ้นและโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณค่าต่อชุมชนที่มีไม่ได้ 
มีฐานะร่ํารวย สอดคล้องกับ Nguyen (2004) ที่พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนอัฟริกันอเมริกัน อีกทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยทั่วไปจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย 

 
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์และความสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งนักวิจัยและนักการศึกษา 

เช่น Howley (2000) ได้เสนอให้คงมีโรงเรียนขนาดเล็กไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่มีฐานะการเงิน
ค่อนข้างตํ่า และชุมชนชนบท ไม่สร้างโรงเรียนขนาดใหญ่มาก และอย่าหลงเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
มีประสิทธิภาพเสมอไปเพราะมักทําให้เกิดปัญหา เช่น การเลือกอาชีพ การต่อต้านการคิดอย่างมี
เหตุผล และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ โรงเรียนขนาดเล็กยังมีปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการบริหารและจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น ความสามารถในการปกครองบริหารงานเอง ทําให้
สามารถตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับชุมชนและลักษณะของผู้เรียนในท้องถิ่น ตลอดจนมี
ตารางการทํางานที่ยืดหยุ่น รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี สามารถกําหนดหลักสูตรและกิจกรรมการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน (Cotton, 2001 อ้างใน 
Nguyen, 2004)  
 
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาค ี
 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากการมีส่วนร่วม
นําไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเข้าร่วมในกระบวนการ
ต้ังแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ - เรียนรู้ 
การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545)  

 
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป มีดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2546 : 205) 
1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของ

ชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการทํางาน และร่วมกัน
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะต้องใช้  

3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน
หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก  

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยนํากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม  



11 

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ทันที  

 
นเรศ สงเคราะห์สุข (2541 อ้างใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2546 : 211 - 212) ได้สรุปการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (learning process) 
สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้าน เพื่อทําความเข้าใจและ
เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน การจัดทัศนศึกษาดูงานและเชิญผู้มีประสบการณ์มาให้ข้อคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ การลงมือ
ปฏิบัติจริง รวมถึงการถอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนที่จะนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 2) การพัฒนาผู้นําและเครือข่าย เพื่อให้ผู้นําเกิดความมั่นใจในความรู้หรือ
ความสามารถที่มีอยู่จะช่วยให้ผู้นําสามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ 
โดยวิธีการ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นําทั้งภายในชุมชน เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่
กว้างและชัดเจนขึ้น การสนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดําเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องจะทําให้เกิดกระบวนการจัดการและการจัดองค์กรร่วมกัน อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมถือเป็น
กระบวนการที่รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนและชักนําให้ประชาชน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดจน
อาสาสมัครต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดหาปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ วางแผนการ
พัฒนา กําหนดนโยบาย ร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนติดตามประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการและเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
การสร้างเครือข่ายการทํางานเป็นวิธีการทํางานที่ได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและใน

การทํางานเชิงพัฒนาสังคม ซึ่งในโลกธุรกิจนั้น แนวความคิดของระบบเครือข่ายได้เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ.2513 โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานทําและการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สําหรับ
ในทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social NETwork) อย่างหนึ่ง
ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม
มองเห็นได้มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น
เป็นรูปธรรมก็ได้ ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะเห็นเป็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ 
คือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่
ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัวอาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาทําหน้าที่
สานความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครทํา
อะไรได้ แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กร ต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนน้อยกว่ากลุ่มหรือองค์กร (Boissevain 
and Mitchell, 1973 อ้างใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2547) กระบวนการสร้างเครือข่ายจะต้อง
เริ ่มต้นจากการเห็นความจําเป็น โดยมีเจตนารมณ์เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นทําการ
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ติดต่อชักชวน สร้างความคุ้นเคย ความไว้วางใจจนเกิดการยอมรับที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกัน 
จัดตั้งกลุ่มแกนนํา สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในที่สุดจะมีการพัฒนากิจกรรม ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ 
การกําหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม ข้อตกลงในการทํางาน บทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ (ปาริชาติ 
วลัยเสถียร, 2546)  

 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ช่ือว่า ABC 

(Area Base Collaboration) กล่าวคือ การเอาพื้นที่เป็นตัวต้ัง โดยเน้นกลไกในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เอง และใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็น “คนนอก” กับชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็น “คนใน” กระบวนการนี้ได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ทั้งความรู้และภาคีเพื่อนร่วมงาน ทําให้แก้ปัญหาได้อย่างมีพลังมาก
ขึ้นในลักษณะหุ้นส่วนของการพัฒนาเกิดเป็นบริบททางสังคมใหม่ ซึ่งปัจจัยและกระบวนการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่มีความสําคัญตามลําดับ คือ เครือข่าย ข้อมูลความรู้ และเงิน เครือข่ายเป็นพลัง
การขับเคลื่อนสําคัญ เพราะเป็นการสร้างความร่วมมือ การทําให้ปัจจัยทั้งสามเชื่อมต่อกันได้ต้องอาศัย 
“กระบวนการ” เพื่อเชื่อมโยงภาคีและเชื่อมโยงความรู้ (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2555) งานวิจัยในลักษณะนี้ 
ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์ผลการดําเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งพบว่า การสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยคณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักและมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่หลายภาคส่วนเข้าร่วม ประสบความสําเร็จทั้ง
ในระดับนักเรียน ครู โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน นักวิจัย/อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย โดยมี
ความต่ืนตัวและตระหนักในศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการระดมสรรพกําลังมาหนุนเสริม
การพัฒนาการศึกษาทั้งในรูปของความรู้ ความคิด อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เงินและแหล่งเรียนรู้
ในภาคีต่าง ๆ เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือ นําไปสู่ความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการวิจัยและพัฒนาในลักษณะเช่นนี้โดยการขยาย
ขอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือในเขตพื้นที่การศึกษา และควรเน้นทั้งโรงเรียนเพื่อให้มีการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียน (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2555) ตัวอย่างงานวิจัยในชุดโครงการนี้ เช่น 
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ศจีรา คุปพิทยานันท์ 
และคณะ, 2555) การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร และคณะ, 2555) การพัฒนาเครือข่ายใน
พ้ืนที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประโยชน์ 
คุปกาญจนากุล และคณะ, 2554) 

 
ในขณะที่ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างเครือข่าย  
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2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบ
ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  
1) ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข่าย 2) ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 4) กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ (empowerment) ของเครือข่าย 5) คุณลักษณะที่ดีของผู้นําเครือข่าย และ  
6) การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล ในขณะที่ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/
องค์กร ที่สมัครใจรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มผู้นําชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มศิษย์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย ต้ังแต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป แล้วสรุปรวมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
ของการดําเนินงานแต่ละด้าน เพื่อกําหนดเป้าหมายในการทํางาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และจัดทําแผนพัฒนาร่วมกัน มีโครงการเกิดขึ้นหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง การ
ดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปีการศึกษา ผลการประเมินโครงการ พบว่า ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป และส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนตามขอบข่ายที่คาดหวังสูงกว่าปีที่ผ่านมา  
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นอกจากนี้ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2550) ที่ได้สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สรุปบทบาทร่วมและสิ่งที่คาดว่าหวัง
จากเครือข่ายความร่วมมือได้ดังแผนภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แลกเปลีย่น 
         เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องอาศัยนักวิชาการและการสร้างเครือข่าย

อีกจํานวนมาก ซึ่งสีลาภรณ์ บัวสาย (2555) เห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระดมนักวิจัยที่มีฝีมือ
มาทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจะก้าวเดิน
ต่อไปได้นั้นทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมและรวมพลังในการ
จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ไม่เพียงเฉพาะงบประมาณที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่หมายถึงทรัพยากรทุกด้าน 
ทั้งทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาเป็นครู ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่ทําให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนมีความหมาย และเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ทําให้แยกจากวิถีชีวิต ทักษะอาชีพใน
ท้องถิ่น เป็นการจัดดารศึกษาเพื่อท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนที่ไม่หลุดลอยจากรากเหง้าของตนเอง ซึ่ง
เครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วม
คิดร่วมทํา (ประโยชน์ คุปกาญจนากุล และคณะ, 2554) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสานต่อและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จําเป็นต้อง

มหาวทิยาลัย 
สิ่งที่ให้ : 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

สําหรับโรงเรียนในเครือข่าย 

• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของนิสิตและครู 
พี่เลี้ยง 

• หนุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนใน
เครือข่ายในการฝึกประสบการวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร ์

สิ่งที่ได้ : 
• มีห้องปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงให้กับอาจารย์และนิสิตครู 

• การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
บริบทจริง 

ท้องถิน่ 
สิ่งที่ให้ : 
• สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง 

• สร้างความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

สิ่งที่ได้ : 
• ประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่อง

กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเชิงบูรณาการโดยมีเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ชุมชนและทิศทางการปฏิรูป
การศึกษา 

• ได้หลักสูตรต้นแบบและแผนจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ สามารถนําไปปรับใช้และ
ขยายผลต่อไป 
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สร้างเครือข่ายโดยอาศัยการทํางานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ทั้งชุมชน 
วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อน อาจเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 

เครือข่ายพหภุาค ี
ความเข้มแขง็โรงเรียนขนาดเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน วัด 

คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
“เก่ง  ดี  มีสุข” 

สถาบนัการศกึษา 

องค์กรรัฐและเอกชน 



บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่ในการดําเนนิการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ และเจ้าของบริษัทห้างร้าน โดยมีพ้ืนที่
ดําเนินการในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 6 โรงเรียน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน เพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคีที่เป็นโรงเรียน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ต้ังของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที ่1 
  

กลุ่มเครือข่ายที่ 1   
1) โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตําบลทุ่งลูกนก จํานวนบุคลากร 5 คน 
2) โรงเรียนวัดหนองจิก ตําบลทุ่งลูกนก จํานวนบุคลากร 5 คน 
3) โรงเรียนอ้อกระทุง ตําบลทุ่งลูกนก จํานวนบุคลากร 5 คน 
4) โรงเรียนวัดห้วยผักชี ตําบลทุ่งลูกนก จํานวนบุคลากร 6 คน 



17 

กลุ่มเครือข่ายที่ 2  
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ต้ังของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที ่2 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: 

PAR) แบ่งขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. ดําเนินการพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายอย่าง
กว้าง ๆ ที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
  

1) โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ตําบลกําแพงแสน จํานวนบุคลากร 4 คน 
2) โรงเรียนบ้านดอนซาก ตําบลวังน้ําเขียว จํานวนบุคลากร 5 คน 
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รูปแบบที่ 1 กระบวนการสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือ (C1 Model) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โรงเรียนขนาดเล็กวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง 

โรงเรียนขนาดเล็กภายในกลุม่เครือข่ายกําหนดเป้าหมาย 
และวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

การระดมความคิดของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
เพื่อกําหนดร่างแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายระหว่างโรงเรียนระดมความคิด 
เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายภายนอก  

ในการสนับสนนุการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน

เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

เครือข่ายพหุภาคี 

เครือข่ายภายในโรงเรียน 

เสริมประสบการณ์ด้วยการดูงาน 
Best Practices โรงเรียนขนาดเล็ก  

เครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

เสริมความเข็มแข็งเชิงวิชาการผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
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โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาในโรงเรียนขนาดเล็ก
แต่ละแห่งเพื่อระดมความคิดเห็นจากครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียน และนักวิจัย เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 
20 คน 

ขั้นที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรของโรงเรียน
ขนาดเล็กจากแต่ละโรงเรียน เพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกันของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ประมาณ 20 คน 

ขั้นที่ 3 การเสริมประสบการณ์โดยบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จในด้านที่ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งอาจมีจุดเน้นต่าง ๆ เช่น 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะเพื่อประกอบอาชีพ  

ขั้นที่ 4 เครือข่ายระหว่างโรงเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง
และกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขั้นที่ 5 เครือข่ายระหว่างโรงเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายภายนอก
ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
โดยการเสนอความต้องการและข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายภายนอก ถึงความเป็นไปได้
ในการให้การสนับสนุนโรงเรียน เช่น การจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ การสนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้ การส่งผู้บุคลากรที่มีชํานาญด้านต่างๆ ให้ความรู้แก่นักเรียนหรือครูที่สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ โดยการจัดประชุม
ตัวแทนจากหน่วยงานๆ ที่เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต้องการขอความร่วมมือ 

ขั้นที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 7 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสะท้อนผลการดําเนินงานสําหรับการเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินงานต่อไป โดยการจัดประชุมประมาณ 20 คน 
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รูปแบบที่ 2 กระบวนการสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือ (C2 Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มผู้นําชุมชน กลุม่วัด กลุ่มองคก์าร
บริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มองคก์รรัฐ และกลุม่เอกชน  

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชุมชน 

เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันกําหนดเป้าหมาย 
และวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

การระดมความคิดของเครือข่ายพหุภาคี 
เพื่อกําหนดร่างแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เครือข่ายพหุภาคี 

เสริมประสบการณ์ด้วยการดูงาน 
Best Practices โรงเรียนขนาดเล็ก  

เครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

เสริมความเข็มแข็งเชิงวิชาการผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
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โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบที่ 2 (C2 Model) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างเครือข่ายพหุภาคี โดยการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มวัด กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรรัฐ
และเอกชน และกลุ่มภาคีต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 20 คน 

ขั้นที่ 2 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน โดยการจัดประชุมสัมมนา ประมาณ 20 คน 

ขั้นที่ 3 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มภาคีต่างๆ ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ประสบความสําเร็จในด้านที่ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน  

ขั้นที่ 4  เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและ
กําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเสนอความต้องการ
และข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายภายนอก ถึงความเป็นไปได้ในการให้การสนับสนุน
โรงเรียน เช่น การจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ การส่งผู้
บุคลากรท่ีมีชํานาญด้านต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักเรียนหรือครูที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ 

ขั้นที่ 5  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 6  เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสะท้อนผลการดําเนินงานสําหรับการเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินงานต่อไป โดยการจัดประชุมประมาณ 20 คน 

 

โดยผู้วิจัยกําหนดให้กลุ่มเครือข่ายที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดหนองจิก 
โรงเรียนอ้อกระทุง และโรงเรียนวัดห้วยผักชี ใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบที่ 1 
(C1 Model) และกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมและโรงเรียนบ้านดอนซาก  
ใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ก่อนเริ่มดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ทําหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อรับทราบการดําเนินโครงการวิจัย หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเครือข่ายพหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มย่อย การประชุมสัมมนา และการสังเกตการณ์ภาคสนาม กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนขนาดเล็กและพหุภาคี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
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สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ และ
เจ้าของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ  

 
หลังจากนั้นนําข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาทําการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดย

การเขียนพรรณาความเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบ 
และทําการเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรูปแบบที่ 1 
และรูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี และผลการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การกําหนด
เป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเสริมประสบการณ์ โดยการศึกษา 
ดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเบื้องต้นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กต่อไป 
 



บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น 2 รูปแบบ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 (C1 Model)  
ตอนที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 (C2 Model)  
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 

 
ตอนที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 (C1 Model)  
 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 เริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายภายใน
โรงเรียน การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายพหุภาคี มี 7 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอน
ที่ 6 และ 7 ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนขั้นตอนที่ 1 – 5 ดําเนินการเฉพาะ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของแต่ละโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายภายใน

โรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาในแต่ละโรงเรียนเพื่อระดมความคิดเห็นจากครู ผู้บริหารโรงเรียน 
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียนมีดังนี้ 

 
1) โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 

จากการจัดประชุมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย รวมจํานวน 17 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 
11.00 น. สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดไร่แตงทอง ซึ่งต้ังอยู่หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 
มีนักเรียน จํานวน 39 คน มีผู้อํานวยการ 1 คน (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไม่มีผู้อํานวยการแล้ว) 
ครูประจําการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน และแม่ครัว 1 คน ปัจจุบันมีอาคาร
เรียนสองชั้น 1 หลัง ห้องเรียนระดับช้ันอนุบาล ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่อ้อย เลี้ยงโคนม เป็นต้น  
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ภาพที่ 4 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวดัไร่แตงทอง 

 
สภาพปัญหา 
1. ครู  

- มีจํานวนน้อย ไม่มีครจูบใหม่มาบรรจุ ทําให้ผู้ปกครองไมส่่งลูกมาเรียน  
- ไมใ่ช่คนในพืน้ที่ ขาดการประสานงาน การเยี่ยมบ้าน ต้องเดินทางไปกลับบ้านไกล 
- มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะและมีภาระทางบ้าน 
- ครูไม่มีบ้านพัก ไม่สะดวกทั้งในเรื่องอาหารและขาดความปลอดภัย  

2. เด็กนักเรียน ขาดศักยภาพ ความพรอ้มและฐานะ 
3. ผู้ปกครอง 

- ไม่มีเวลามาพบครู เพราะมีภาระหน้าที่เยอะ 
- มีค่านิยมให้ลกูเรียนที่อ่ืน เพราะคิดว่าโรงเรียนอื่นดีกว่าหรือเก่งกว่า  

4. ผู้อํานวยการต้องเดินทางไปประชุมไกล เสียเวลาและค่าน้ํามันรถมาก 
5. ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
6. ขาดงบประมาณ เพราะจํานวนเด็กมีน้อย 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีการประชุมช้ีแจงระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  
8. สถานที ่

- ขาดความสะดวกสบายทั้งอาหารการกินและความปลอดภัย ทําให้ครูไมอ่ยู่
บ้านพักและมภีาระทางบ้านที่ต้องคอยดูแล 

- ไม่มศีูนย์เด็กเล็ก ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ได้เหมือนกับที่อ่ืน 
 
ความต้องการ 
1. มีครคูรบชั้นและจบตรงเอก โดยเฉาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ปรับเงินเดือนครูอัตราจ้างเป็นวุฒิปริญญาตรี อย่างน้อยให้ได้เดือนละ 10,000 บาท 
3. ให้ครูไปเยี่ยมเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่บ้านในตอนเที่ยงหรือตอนเย็น ๆ  
4. ใหผู้้ปกครองช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อว่าโรงเรียนมีคุณภาพใช้ได้ โดยได้รับรางวัล

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มผีลการสอบ O-NET มีระดับการพัฒนา
สูงขึ้นเป็นลําดับที่ 1 

ข้อสังเกต ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่ค่อยราบรื่น  
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ภาพที่ 5 แสดงการประชุมสมัมนาเพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการโรงเรียนวัดไร่แตงทอง 

 
 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนวัดไร่แตงทอง มีดังต่อไปนี้ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงครูและผู้ปกครอง “...โรงเรียนเราตั้งแต่เปิดมาก็หลายสิบปี
มาแล้ว ยังไม่มีครูท้องที่ซักคนหนึ่ง เป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่า การเยี่ยมบ้านก็ดี มาทํางาน การติดต่อสื่อสาร
ก็ดี คนที่จะติดต่อสื่อสารได้ดีที่สุด คือ คนในพื้นที่ด้วยกัน ถ้าในโรงเรียนเรามีครูในพื้นที่ซักคนหนึ่งเป็น
แกนนํา การประสานงานจะดีมาก เพราะมีความใกล้ชิดสนิทสนม ครูของเรามาจากต่างจังหวัดหรือ
ต่างอําเภอ อย่างน้อยเดินทางมาสอนใช้เวลาเป็นชั่วโมงกันทุกคน บางคนมาจากจังหวัดกาญจนบุรี 
บางคนมาจากอําเภอบ้านโป่ง ซึ่งเราก็เห็นใจในการติดต่อกับผู้ปกครองหรือเด็ก ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยมี
เวลามาหาครูเหมือนกัน เพราะว่าภารกิจหน้าที่มันรัดตัว กิจกรรมต่าง ๆ ของครูก็เยอะ ครู 1 คน ต้อง
สอน 2 ช้ัน ไม่ได้สอนชั้นเดียว บางคนบางทีก็ต้องสอน 3 ช้ัน 4 ช้ัน ก็มี ซึ่งเหมือนสมัยโบราณที่เรา
เรียน ปัจจุบันไม่น่าจะมีแล้ว ไม่ทันเขา เกิดปัญหา เด็กก็เลื่อนไหลไปเรียนที่อ่ืนที่คิดว่าโรงเรียนใหญ่
ดีกว่า มีครูมากกว่า วิทยาการใหม่กว่า เราต่างด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนี้...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องจํานวนครู งบประมาณ สื่อการเรียนการสอน “...ครูโรงเรียนเรามี
น้อย ไปจ้างเด็กมาสอน 1 คน โดยงบประมาณของ อบต. และได้เจียดรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจ้างมา
มาอีก 2 คน วันนี้เราพอมีเงินจ้างมาได้ แต่วันไหนเราไม่มีเราก็จ้างเขาไม่ได้ ไม่มีงบประมาณ เราต้อง
ไปหากันเอง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้แค่ 5 เครื่อง ต้องไปซื้อมาเอง เพราะเราไม่ได้รายได้จากที่
อ่ืนมาช่วยเลย...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงจํานวนครู “...โรงเรียนที่มีเด็กเยอะ ครูก็ต้องเยอะตามไป ทําให้
ครูถนัดเป็นรายวิชาและสอนเป็นรายวิชาได้ แต่ในกรณีของโรงเรียนเรา ต้องแยกเป็น 8 ช้ันเรียน 
ต้ังแต่อนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีครูแค่ 3 คน หมดสิทธิที่ทําแบบโรงเรียนใหญ่...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงจํานวนครูว่า “...ตอนนี้เรามีนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีอัตราครูได้ 2 คน 
ครูเกินเกณฑ์มา 1 คน แต่ถ้าเรามีนักเรียน 41 คน ก็จะครูได้ 3 คน ต่างกันนิดเดียว ตอนนี้มีครู 2 ท่าน 
ได้เขียนย้ายและมีโอกาสย้ายได้ ส่วน ผอ.ก็มีอายุมากแล้วก็อยากย้ายไปใกล้บ้าน ถ้าครู 2 คน ย้ายได้ก็
เหลือครูเพียงคนเดียว และถ้า ผอ.ย้ายได้อีกคนก็ไม่มีผู้บริหาร ครูพัชราก็ต้องรักษาการ เพราะฉะนั้น
โรงเรียนเรายิ่งไปกันใหญ่เลย ต้องสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากไกลกังวล ได้งบประมาณมาช่วย 
79,000 บาท...” 
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คณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวถึงโรงเรียนว่า “...ผู้ปกครองบอกว่าโรงเรียนไร้ประสิทธิภาพ 
ในด้านของครู ในที่นี้ผมก็มาคิดว่า ครู 3 ท่าน สอน 8 ช้ันเรียน เวลาสอนคงจะไม่ทั่วถึง...”  

 

คณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวถึงครูว่า “...การเข้าถึงเด็ก การไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ 
ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีประสิทธิภาพ...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาของครูในการไปเยี่ยมบ้านว่า “...การไปเยี่ยมบ้าน เราจะใช้เวลา
เดินทางในตอนเย็น ประมาณ 1 ช่ัวโมง กลับอีก 1 ช่ัวโมง กว่าจะถึงบ้านเกือบ 6 โมงเย็น ตอนเช้ามา
ต้ังแต่ 6 โมง พ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้า อันนี้คือปัญหาของครู ซึ่งมันเป็นหน้าที่ราชการเราก็ต้องทําให้ดี
ที่สุด…” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงสาเหตุที่เด็กนักเรียนมีจํานวนน้อยลงว่า “...โรงเรียนนี้จากเดิมมี
นักเรียน 200 กว่าคน ลดลงมาเรื่อย ๆ มันเป็นค่านิยมของผู้ปกครองมากกว่า ส่งลูกไปเรียนไกล ๆ พูด
ปากต่อปากว่า โรงเรียนนี้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเราสอบโอเน็ตได้ที่ 1 ของระดับเขต ได้รับ
รางวัลทั้งโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท เราไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าคณะครู แต่นํามา
จัดซื้อวัสดุเพื่อนํามาส่งเสริมการเรียนการสอน แต่ยังไม่ได้บอกคณะกรรมการสถานศึกษา เพราะยัง
ไม่ได้ประชุม เราขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากร สื่อเทคโนโลยีเราก็ไม่มี...”  

 

ครูอัตราจ้างท่านหนึ่งได้กล่าวถึงโรงเรียนว่า “...ในเรื่องของการสอนไม่มีปัญหาอะไร เป็นครูที่
จบใหม่ ไฟแรง จบมาปี 54 ยังไม่ได้บรรจุ ยังเป็นอัตราจ้างอยู่ เป็นคนในพื้นที่ จะโดนพูดกรอกใส่หู
ตลอดว่า โรงเรียนไม่มีคุณภาพ โรงเรียนไม่ดี เมื่อได้เข้ามาสัมผัสไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาว่ามา เขา
มโนภาพไปเองว่ามันไม่ดี เรามีหลักฐานในการพัฒนา เช่น นักเรียนของเรามีคุณภาพ ถึงแม้ว่าใน
ภาพรวมจะมีครูน้อย นักเรียนน้อย แต่ความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียนมีมาก เป็นข้อดี ถ้าเทียบกับ
โรงเรียนเอกชนที่จบมา ครู 1 คนต่อนักเรียน 40-50 คน ความใกล้ชิดกับนักเรียนก็จะห่างเหิน เมื่อ
ใกล้ชิดนักเรียนมากก็จะจี้ได้ง่ายขึ้น ครูน้อยไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ข้างนอกโรงเรียนมากกว่า คือ ชุมชน 
คนในชุมชน หน่วยงานราชการ ส่วนอื่น ๆ ที่ต้องมาช่วยให้โรงเรียนอยู่รอด...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงเรื่องบ้านพักครูว่า “...การอยู่บ้านพักบางทีก็ไม่ปลอดภัย 
อาหารการกินก็ไม่สะดวก ครูเองก็มีมีพ่อแม่และครอบครัวที่ต้องดูแล สามารถเดินทางไปกลับได้ จึง
ยอมเปลืองค่าใช้จ่าย…” 

 

ครูได้กล่าวถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ว่า “...โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่จริง
ก็มีการประชุมทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง แต่เราไม่มีหนังสือเชิญ ตอนนี้ยังไม่ได้ทําป้าย ไม่ค่อยได้
เจอกับคณะกรรมการและผู้ปกครอง แต่ สมาชิก อบต. รู้แล้ว เพราะว่าลูกเป็น 1 ใน 4 ที่ได้คะแนนสูง...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเด็กนักเรียนว่า “...เด็กที่มีโอกาสก็ไปเรียนโรงเรียนที่ไกล ๆ เด็กที่
เหลือ คือ ไม่มีความสามารถทั้งด้านฐานะ ด้านครอบครัว มีความบกพร่อง ด้อยโอกาสทางด้านอื่น ๆ 
ซึ่งก็เป็นปัญหาสําหรับครู ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วดีพร้อม...” 
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ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงการเดินทางไปประชุมว่า “...ไปประชุมที่เขตครั้งหนึ่งใช้เวลา
เกือบ 1 วัน ใช้เวลาเดินทางไปกลับ 2 ช่ัวโมง เป็นมา 10 ปี คิดวันละร้อยใช้เงินไปล้านกว่าบาท ครูเรา
ต้องอดทน ไม่เคยย้ายไปไหน เพราะอยากจะอยู่สู้ชีวิตตรงนี้ เจตนารมณ์ของผมต้องการพัฒนาจริง ๆ 
เพียงแต่ว่าครูเราน้อยและต่างพื้นที่ งบประมาณก็น้อย แต่เราก็พยายามทํา ปีนี้จะขอย้ายไปโรงเรียน
ใกล้ ๆ บ้าน เนื่องจากว่าสุขภาพไม่ดี ใกล้เกษียณ อายุก็มากแล้ว...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการพัฒนาโรงเรียนว่า “...โรงเรียนจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้ ผู้บริหาร
หมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน วัด ต้องร่วมมือกัน...”  

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงความต้องการว่า “...ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์กัน บางสิ่ง
อย่างอย่างที่ไม่เข้าใจหรือข้อมูลยังไม่ชัดเจน พวกเราที่รู้และเข้าใจก็ช่วยบอกต่อไปด้วยว่า โรงเรียนเรา
ถึงแม้เป็นโรงเรียนเล็ก เด็กน้อย ครูไม่พอ แต่คุณภาพก็ยังใช้ได้ ฝากท่านผู้นําหมู่ 7 ว่า อยากให้
โรงเรียนเจริญเราก็ทําแผนพัฒนา งบประมาณก็เป็นไปตามแผน...” 

 

ผู้ปกครองได้กล่าวถึงความต้องการว่า “...ต้องการให้มีคุณครูเยอะขึ้น...” 
 

ครูได้กล่าวถึงความต้องการว่า “...ของบไปจ้างครูมาเพิ่มให้ครบชั้นและได้เงินเดือนอย่างน้อย
เดือน 10,000 บาท มีครูเฉพาะทาง จบวัดผล จบประถมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ…” 
 

2) โรงเรียนวัดหนองจิก 
จากการจัดประชุมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย รวมจํานวน 25 คน วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดหนองจิก ซึ่งต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 มี
นักเรียน จํานวน 125 คน มีผู้อํานวยการ 1 คน ครูประจําการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ปัจจุบันมี
อาคารเรียนสองชั้น 1 หลัง ห้องเรียนระดับช้ันอนุบาล ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่อ้อย ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงโคนม 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวดัหนองจิก 
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สภาพปัญหา 
1. คร ู 

- มีจํานวนครบชั้น แต่ไม่ตรงเอก ได้แก่ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย 

- ไม่ได้บรรจุคนในพื้นที่เป็นครู ทําใหม้ีการขอย้ายกลับบ้าน ครูคนอื่นต้องมาสอน
แทนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่มีความถนัด/เชี่ยวชาญ 

2. เด็กนักเรียน ครอบครัวแตกแยก ขาดเรียนบ่อยเพราะต้องไปช่วยผู้ปกครองทํามา
หากิน และมีเด็กพิเศษกว่า 20 คน กระจายตามช้ันเรียนต่าง ๆ  

3. ผู้ปกครองตอ้งไปทํามาหากินและต้องใหเ้ด็กต้องไปช่วยงาน 
4. ขาดสื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอนิเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ไม่ดี  
5. หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีเนื้อหายาก ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยสอนเด็กให้

ทําการบ้านได้ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 
6. งบประมาณที่รัฐให้มามีน้อย  
7. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับจํานวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี

สําหรับเด็กอนุบาล โรงอาหารมีสุนัขและแมวเยอะ เพราะมีคนมาปล่อยทิ้ง รวมทั้งรั้วโรงเรียนผุไม่ได้
มาตรฐาน ทําให้เด็กเดินรอดรั้วกลับบ้านหรือถูกรถชน 

 
ความต้องการ 
1. สถานที ่ได้แก่  

- อาคารเรียน  
- โต๊ะและเก้าอ้ี สําหรับเด็กอนุบาลและครู  
- ห้องน้ําและทีล่้างหน้าแปรงฟัน สําหรับเด็กอนุบาล 
- รั้วรอบโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 
- ถนนภายในโรงเรียนเทพื้นคอนกรีตหรือลาดยาง 
- ลานกีฬาและสนามเด็กเล่น 
- ทางม้าลายหรือสัญลักษณก่์อนถึงโรงเรียน 

2. ควรกระจายนักเรียนไปในแต่ละพื้นที่ ไมค่วรยุบโรงเรียน 
3. การพูดคุยระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้คําง่าย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการประชุมสมัมนาเพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการโรงเรียนวัดหนองจิก 
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 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนวัดหนองจิก มีดังต่อไปนี้ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงปัญหาของโรงเรียนว่า “...ปัจจุบันอาคารเรียนไม่เพียงพอกับ

จํานวนเด็ก เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 125 คน ทําให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ เด็กเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ห้องเรียนไม่พอ เด็กต้องเรียนรวมกัน ป.1-2 ป. 3-4 ป.5-6 ใช้ห้องเรียนแค่ 3 ห้อง บางครั้ง
ต้องเรียนที่หอประชุม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสนามแฉะ น้ําท่วม ไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา สุนัข
เยอะ อยากให้ทําหมัน เพราะชาวบ้านนํามาปล่อย สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหา งบประมาณน้อย ขาด
สื่อการเรียนการสอน อย่างเช่น ห้องเรียนอัจฉริยะต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และอินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่เสถียร เด็กค้นคว้าหาความรู้ลําบาก สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี รั้วโรงเรียนไม่มี
มาตรฐาน เดิมไม่มีรั้ว เด็กออกไปวิ่งเล่นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพราะครูไม่สามารถนั่งดูเด็กได้ตลอดเวลา 
ไม่มีห้องน้ําสําหรับเด็กอนุบาล มีแต่ห้องน้ําสําหรับเด็กโตกว่า เด็กอนุบาลเข้าไม่ได้ ของบก่อสร้างจาก 
สพฐ.ไปแล้ว แต่ไม่ได้ ไม่มีงบสําหรับเด็กอนุบาล และ อบต. ก็ให้งบไม่ได้ เพราะผิดข้อบัญญัติ 
เนื่องจากไม่ได้สร้างที่ อบต. เขาจึงให้ไม่ได้ เข้ามาช่วยโรงเรียนบ้างในเรื่องกิจกรรมกีฬา ศิลปะ และ
อาหารกลางวัน ให้โรงเรียนละ 5 หมื่น และจ้างครูพ่ีเลี้ยง 1 คน...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาของครูว่า “...โรงเรียนมีครูครบชั้น แต่ไม่ตรงเอก ขาดเอก
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย มีแต่ครูเอกประถมศึกษา การงาน และครูสังคม
ศึกษา มีผลต่อการสอบโอเน็ต ถ้าวิชาไหนตรงวิชาเอกก็จะมีคะแนนสูง เช่น วิทยาศาสตร์ มีครู
วิทยาศาสตร์มาสอนก็เคยได้คะแนนสูงขึ้น 3 ปีซ้อน เป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรไม่ได้บรรจุครูที่
เป็นคนในพื้นที่ ไม่ควรรับครูไกล ๆ นอกพื้นที่ น่าจะรับครูในพื้นที่ เพราะลําบากในการบริหาร พอย้าย
แล้วโรงเรียนก็ลําบาก มีสิทธ์ิเลือกครูวิชาเอก แต่ถ้าวิชานั้นไม่เปิดสอบก็ต้องรอนาน วิธีการเลยให้เอก
อะไรก็ได้ให้มาก่อน ส่วนวิชาเอกที่เก่ง ๆ ก็สามารถไปได้ทุกโรงเรียน…” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการเรียนการสอนของครูว่า “...ครูไม่ตรงเอก ทําให้สอนไม่ได้
ประสิทธิภาพ เพราะต้องสอนแทนครูคนที่จบตรงเอกแต่ย้ายไปแล้ว ต้องศึกษาเพิ่มเยอะมากในการ
สอนเด็ก เนื่องจากไม่ชํานาญ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ จะสอนเคมีก็กลัวเด็กเป็นอันตราย ไม่ถนัดเพราะ
ไม่ได้เรียนมา แก้ปัญหาโดยการสืบค้นหาอินเตอร์เน็ตทุกอย่าง เปิดให้เด็กดู ครู 1 คน รับผิดสอบ 1-2 
วิชา วิชาภาษาอังกฤษ ใช้ความรู้เก่า ๆ ที่รู้ไม่ลึกซึ้ง และสําเนียงการออกเสียงไม่ได้...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการบรรจุครูอัตราจ้างว่า “...สพฐ.ไม่ได้บรรจุอัตราจ้างทั้ง ๆ ที่มี
ประสบการณ์สอน 5 ปีแล้ว ไม่บรรจุคนเดิมทั้งที่รู้จักภูมิลําเนา ผู้ปกครอง และเด็กดีแล้ว เปิดสอบมี
เด็กรุ่นใหม่มา เด็กเก่งได้บรรจุหมด ส่วนคนที่จบมานานแล้วสอบตกวิชาเอก ถ้าอดทนสอนที่นี่มาได้ถึง 
5 ปี ควรให้เป็นครู เพราะก็จะรู้ทุกอย่าง ระบบงานทุกอย่าง…” 

 

ผู้ปกครองได้กล่าวถึงปัญหาของตนเองว่า “...ต้องทํามาหากิน ไม่มีเวลาดูแลลูก ไม่ได้ส่งเสริม
ด้านการเรียนของลูก พอลูกโตหน่อยก็ต้องให้ไปช่วยงานที่บ้าน ส่วนหลักสูตรก็เปลี่ยนไปมาก ทําให้ไม่
สามารถสอนการบ้านลูกได้ เพราะสมัยก่อนไม่เคยเรียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ…” 
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ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงเด็กว่า “...เด็กขาดความอบอุ่น ไม่มีใครใส่ใจ เนื่องจากมี
ปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่ทะเลาะกัน แยกทางกัน พ่อแม่ทุบตี ทําให้ปิดก้ันตนเองต่อการเรียน  
มีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก และมีเด็กพิเศษที่บกพร่องในการเรียนรู้ อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง 
อ่านช้า และสะกดคํา มีเด็กพิเศษ 20 คน ผ่านการคัดกรอง กระจายอยู่ทุกระดับช้ัน มีการรับมือโดย
ให้ครูวางแผนการเรียนรู้เฉพาะและการสังเกต โดยแยกออกจากเด็กปกติ บางทีผู้ปกครองไม่เข้าใจ 
เด็กเกรด 4 หมด เกรด 4 ของเด็กพิเศษและเด็กธรรมดาเทียบกันไม่ได้ มีเด็กต่างด้าวเข้ามาเรียนเยอะ 
ก็ช่วยให้ได้เรียน ย่ิงช่วยย่ิงมาเรียนเยอะ…” 

 

ผู้อํานวยการได้กล่าวถึงความต้องการของโรงเรียนว่า “...โรงเรียนต้องการอาคาร ห้องเรียน 
รั้วโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง โต๊ะสําหรับเด็กอนุบาลและครู สนามกีฬา ทาง
ม้าลายหรือสัญลักษณ์ก่อนเข้าโรงเรียน ห้องน้ํา ที่ล้างหน้า แปรงฟัน สําหรับเด็กอนุบาล และอยากให้
ครูกับผู้ปกครองพูดคุยกัน เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการกระจายนักเรียนใน
พ้ืนที่ ไม่อยากให้โรงเรียนยุบ และอยากให้มีการขับเคลื่อนชุมชนให้เห็นความสําคัญของโรงเรียนใน
พ้ืนที่ ช่วยกันรักษา ช่วยกันบํารุง ช่วยกันสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของชุมชน อยากให้ชุมชน
เข้มแข็ง...” 
 

3) โรงเรียนอ้อกระทุง 
จากการจัดประชุมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย รวมจํานวน 17 คน วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนอ้อกระทุง ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 14 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 
มีนักเรียน จํานวน 37 คน ไม่มีผู้อํานวยการ ครูประจําการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พ่ีเลี้ยงเด็ก 2 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ปัจจุบันมีอาคารเรียนสองชั้น 1 หลัง อาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง ห้องสมุด 
โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่อ้อย 
ข้าวโพดฝักอ่อน หนอ่ไม้ฝรั่ง เลี้ยงโคนม รับจ้างทั่วไป เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนออ้กระทุง 
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สภาพปัญหา 
1. คร ู

- มีจํานวนน้อย ไม่ตรงวิชาเอกและไม่ครบชั้น  
- ครูอัตราจ้างเงินเดือนน้อย เดือนละ 9,000 บาท และต้องหักไปช่วยเป็นค่าจ้างครู

คนอื่นอีกเดือนละ 2,500 บาท  
- ตีเด็กนักเรียนที่เกเรไม่ได้ 

2. เด็กนักเรียน 
- มีจํานวนน้อย ไปเรียนโรงเรียนใหญ ่เช่น โรงเรียนเทพวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน

เอกชน  
- มฐีานะค่อนข้างยากจน ไม่มีเงิน อ่านหนังสือไม่ออก ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไมม่ีกําลังใจ 

มีปัญหาที่บ้าน ครอบครัวแตกแยก ติดโทรศัพท์  
- มีการสอบมากมายหลายอย่าง 

3. ผู้ปกครอง 
- ขาดการเอาใจใส่ ปล่อยปะละเลย ตามใจเด็ก ไปบอกผู้ปกครองว่าไม่มีการบ้าน 

สื่อสารไม่ตรงกัน 
- มีอคติกับครแูละมีความเชือ่ว่าครูอัตราจ้างไม่เก่ง จึงมองข้ามโรงเรียนขนาดเล็ก 

4. ผู้บริหารมกีารโยกย้ายบ่อยทุก 3 ปี เหมือนเป็นสถานที่ฝึกงานแล้วก็ย้ายไป 
5. ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนและสญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี  
6. นโยบาย สพท.มอบหมายงานให้เยอะเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ วันหนึ่งมีเรื่องเข้า

มาทาง e-office ไม่ตํ่ากว่า 10 เรื่อง 
7. งบประมาณที่รัฐให้มามีน้อย  
8. หาคณะกรรมการสถานศึกษายาก ทําหนังสือเชิญก็ไม่เข้าร่วมประชุม 
 
ความต้องการ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน  

- ควรเป็นคนในพื้นที่ ทํางานได้เต็มที่ อยู่นาน ๆ ไม่ใช่เป็นสถานที่ฝึกงานแล้วก็ไป 
- ให้เลื่อนตําแหน่งที่ผลงาน ไม่ใช่การทําวิจัย 5 บท 
- ใหผู้้บริหารโรงเรียนใหญ่ ๆ มาอยู่โรงเรียนเล็กๆ “ในทะเลทราย”  

2. ให้งบประมาณเท่า ๆ กันระหว่างโรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ ่
3. ให้เพิ่มอัตรากําลังครูให้ครบทุกช้ัน โดยไม่ต้องดูจํานวนนักเรียน  
4. ลดภาระงานของครู โดยเฉพาะภาระงานเชิงนโยบาย เพื่อให้ครูมีเวลาสอนเด็ก

นักเรียนมากขึ้น และจัดหาครูเก่ง ๆ มาสอน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 
6. ปรับเงินเดือนให้ครูอัตราจา้งตามวุฒิปริญญาตร ี
7. ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น อดทน สอนให้เต็มที่ ไม่ทาํงานแบบเช้าชามเย็นชาม 
8. ผู้ปกครองต้องช่วยโรงเรียนในการดูแลเด็ก อบรมสั่งสอน ทําการบ้าน มารับ

นักเรียนหลังเวลา 16.30 น. และเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีหนงัสือเชิญ 
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9. ให้เด็กมาเรยีนเพิ่มขึ้นและเก่งขึ้นทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
และเทคโนโลยต่ีาง ๆ รวมทั้งกิริยามารยาทและความประพฤติ 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบการ
บริหารงานของโรงเรียนว่าทําอะไร สอนอะไรไปบ้าง 

11. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ต้องมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันให้มากขึ้น 
ข้อสังเกต ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่ค่อยราบรื่น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงการประชุมสมัมนาเพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการโรงเรียนอ้อกระทุง 
 
 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีดังต่อไปนี้ 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงอัตราครูว่า “...ได้ทําข้อมูลบุคลากรส่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่า มีนักเรียน 35 คน จะมีครูได้แค่ 2 คน ต้องเขียนย้ายตัวเองออกไป
ด้วยความจําใจ เพราะครูเกิน เราไม่ควรไปดูที่บุคลากร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ให้จัดสรรมา...”  

 

ครูอัตราจ้างท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการเรียนการสอนว่า “...ต้องสอนควบชั้น สอนระดับช้ัน 
ป.2 กับ ป.3 ซึ่งจบเอกการศึกษาปฐมวัย ปีแรกที่สอนยังขาดความชํานาญ สื่ออุปกรณ์วิชา
วิทยาศาสตร์ไม่มีเลย สอนแค่เบ้ืองต้น บางทีสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนก็ไม่ค่อยดี ไม่ค่อย
สะดวกเท่าไร บางทีก็ใช้การสอนทางไกลช่วยเหมือนกัน...” 

 

ครูอัตราจ้างท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเงินเดือนว่า “...เป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียน ได้เงิน 
9,000 บาท แต่จริงๆ แล้วได้รับ 6,500 บาท เพราะต้องหักไป 2,500 บาท เพื่อเจียดให้ครูอัตราจ้าง
อีก 2 คน โรงเรียนไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมา ต้องช่วยกันแบบนี้ การสอนก็ไม่ได้จบตรงวิชาเอก บางวิชาก็
ไม่ถนัด มีการศึกษาทางไกล ของไกลกังวล เปิดให้เด็กดูแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าเราไม่ถนัดตรงนั้น แต่
บางวิชาที่เราถนัดเราก็สอนเอง ทํากิจกรรมเองได้...” 

 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวถึงปัญหาของโรงเรียนว่า “...ปัญหาของโรงเรียน 
คือ ไม่มีเด็ก เพราะว่าเด็กที่มีสตางค์ พ่อแม่ก็ให้ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ มีเงินก็ไปหมด ปัญหาคือเด็กที่นี่
มีแต่เด็กคนจน พูดง่าย ๆ เพราะไม่มีสตางค์ ไม่มีปัญญาที่จะไปก็มาเรียนที่นี่ จะทํายังไงให้เด็กที่พ่อแม่
มีสตางค์จะดึงกลับมาเข้ามาเรียนที่นี่ได้ ได้ซัก 20 คน ก็ย่ิงดี เด็กมันน้อยเกินไป จะยุบไม่ยุบ...” 
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ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาของครูและผู้ปกครองว่า “...ครูที่นี่มีจํานวนน้อย เมื่อเด็กกลับไป
จากโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องทํางาน ขาดความสนใจที่จะดูว่าเด็กมีการบ้านอะไรรึเปล่า ต้องบังคับ
ให้ลูกอ่านหนังสือเรียนหรือทบทวนที่บ้าน…” 

 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและโรงเรียนว่า “...เด็ก
ไม่ได้ต้ังเป้าหมายในชีวิตว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร เรียนไปทําไม เรียนไปก็ตกทุกวิชา ผอ.โรงเรียนศาลาตึก 
โทรมาคุยกันบ่อย เสียใจมากที่โรงเรียนขนาดเล็กทําให้โรงเรียนขนาดใหญ่อย่างศาลาตึก ประเมิน สมศ. 
รอบ 3 ไม่ผ่าน จะโทษโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ เพราะพื้นฐาน basic ข้างล่างมันไม่ดี เหมือนเรา
สร้างบ้านอย่างไร ส่งเด็กไปไม่ดีจะให้เขาไปดันยังไง เมื่อจบ ป.6 ยังอ่านไม่ได้เลย อ่านหนังสือไม่
แตกฉาน เราต้องมาดูที่ตัวครู มันหลายด้านมันหลายอย่างปัจจัยที่เข้ามาเป็นตัวแปร ผู้บริหารเฉลี่ย
แล้วมาอยู่ที่นี่แค่ 3 ปี แล้วก็ย้ายไปรับตําแหน่งที่อ่ืน เปรียบเสมือนว่ามาเรียนวิชาชีพผู้บริหารแล้วท่าน
ก็ต้องย้ายไปตามภาระหน้าที่...”  

 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงเด็กว่า “...เด็กไม่ขยันเรียน ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เล่นโทรศัพท์มือถือ เล่นไลน์ เล่นเกมส์ ทั้งวัน ไม่สนใจเรียน ขาดคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ผู้ปกครอง
ต้องมีหน้าที่ดูแลลูก ไม่ใช่บอกว่าหน้าที่อบรมสั่งสอนเป็นหน้าที่ของครูซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด ๆ ต้องช่วยกัน 
บ้าน วัด โรงเรียน ต้องประสานกันตลอดเวลา...” 

 

 ผู้ปกครองได้กล่าวถึงเด็กว่า “...เด็กสมัยนี้ติดโทรศัพท์อย่างเดียว ขนาดไปอาบน้ําไปเข้า
ห้องน้ํา ยังเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยเลย ฟังเพลงไปด้วยอาบน้ําไปด้วย เด็กบางคนก็ยังห่วงเล่น บางคนก็
จะฟังพ่อแม่ บางคนก็จะไม่ฟัง...เรื่องการเรียนก็สอนการบ้าน เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเรียนอะไรบ้าง อ่าน
ออกบ้างไม่ออกบ้าง เพราะเราไม่รู้ว่าครูให้ไปรึเปล่า เราไม่ได้เรียนกับเด็ก พอเราถามเด็ก เด็กจะบอก
ว่าไม่มี...” 
 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเด็กและผู้ปกครองว่า “...พ้ืนฐานของเด็กจากบ้าน ผู้ปกครองมักตามใจ 
พอมาถึงโรงเรียนแตะไม่ได้ พูดบอกหรือสอนอะไรบางคนจะนิ่งเฉย ไม่ทํา บางคนจะมีปฏิกิริยาออกมา 
บางคนต่อต้าน บางครั้งเด็กไปสื่อสารกับผู้ปกครอง ไม่ตรงประเด็น ผู้ปกครองก็ไม่เข้ามาพบทําความ
เข้าใจกับครู ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าผู้ปกครองจะให้ท้ายลูกหลาน แล้วก็มีอคตินิด ๆ กับครูใน
โรงเรียน เรื่องการเรียน ถ้าไปบ้านบอกว่าไม่มีการบ้าน ถามผู้ปกครองก็เงียบ ไม่เคยถามลูกว่ามี
การบ้านหรือไม่ แต่พอถึงโรงเรียนครูถามการบ้าน เด็กจะตอบว่าไม่ได้ทําหรือลืม ด้ือ ตีไม่ได้เลย ครูก็
ไม่มีสิทธิทําอะไร...” 

 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงงบประมาณว่า “...โรงเรียนขนาดเล็ก
เปรียบเหมือนทะเลทราย ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น งบประมาณอะไรต่าง ๆ ก็มีน้อย ปีนี้ส่งงบประมาณไปที่
เขตพื้นที่ได้งบประมาณมา 50,000 บาท ให้ซื้อหนังสือ ซื้อแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน จ่ายค่าไฟ ค่า
คอมพิวเตอร์ ให้บริหารจัดการแค่ภาคเรียนเดียวก็เป็นไปไม่ได้หรอก ติดหนี้ สั่งซื้อพัสดุ 20,990 บาท 
ยังไม่มีเงินจ่ายเลย ให้งบประมาณเราน้อยนิดเดียว จะทําอะไรได้ เราจะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไร ต่างกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ได้งบประมาณเป็นแสน ๆ ทําไมรัฐบาลไม่บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขา
ก็เป็นคนมีสิทธิมนุษยชน ต้องให้เท่าเทียมกัน อย่าแบ่งกันที่จํานวนเด็ก ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นอยู่แบบนี้ 
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เป็นทะเลทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น ต่อให้เอาปุ๋ยวิเศษมาลงมันก็ไม่ขึ้น เงินเป็นปัจจัยสําคัญ จะบริหาร
จัดการอะไรก็ไม่มี ต้องกระเสือกกระสนต้องไปหาที่โน่นหาที่นี่มาแปะ อบจ.นครปฐม ให้ห้องเรียน
อัจฉริยะมา ให้งบประมาณมาแสนกว่าบาท แต่ให้ไม่ครบ จะต้องให้ไปหาเองก็แย่เหมือนกัน เงินเดือน
ก็ไม่เคยเหลือ เอาเงินมาลงทุนที่นี่ช่วยเหลือเด็ก ทุกวันนี้ต้องหาเงินสํารองเดือนละ 10,000 บาท เพื่อ
มาจ่ายครูอัตราจ้าง 2 คน คนละประมาณ 7,000 กว่าบาท ครูไปอบรมอะไรต้องควักเงินในกระเป๋าให้
ทุกเดือน โชคดีพ่อบ้านเขาเป็นคนท้องที่ เราช่วยโรงเรียนนี้ เราก็ได้บุญ ผลดีมันก็จะตกกับลูกหลาน
ของเรา ถ้าไม่มีงบประมาณให้เรามันอยู่ไม่ได้หรอก...” 

 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงความต้องการว่า “...นโยบายของ สพฐ. 
ควรให้ผู้บริหารอยู่ที่นี่ 5 ปี ถ้าจะทําชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ ไม่ควรดูงานวิจัย 5 บท ให้ดูเชิง
ประจักษ์ มาบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มันเป็น “แผ่นดินทราย” ไม่อย่างนั้นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
หนีหมด เวลาพิจารณาเงินเดือนของเขตพื้นที่ โรงเรียนเล็กๆ จะเอาอะไรไปแข่งกับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ควรจะมีแรงจูงใจให้กําลังใจเขา...ขอเพิ่มอัตรากําลังครู อย่าไปดูที่ว่าจํานวนเด็ก ส่งมาเลย 
ครูรุ่นเด็ก ๆ ที่ตกงานมีเป็นแสน ถ้าไม่ให้ประจําการ ขอให้อัตราจ้างมา สพฐ.มีงบประมาณมาให้แต่ละ
โรงเรียนได้จ้างเข้ามาตามวุฒิและวิชาเอก เช่น ภาษาอังกฤษ...บุคลากรต้องขยันขันแข็ง ช่วยสอน 
อย่าเช้าชามเย็นชาม เราเข้ามาทําอาชีพครูหรือบุคลากรในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ไม่มีใครบังคับ ถ้าไม่
ทํางานต้องไปมองอาชีพอื่น ครูต้องเสียสละ ต้องมุ่งมั่น ต้องอดทน ต้องอยู่อย่างทระนง...ลดงานเชิง
นโยบายลง เอาเรื่องที่ว่าสําคัญ ๆ จริง ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่กับเด็ก รู้ปัญหาของเด็ก...
ผู้ปกครองต้องช่วยโรงเรียน ต้องคอยสอบถามว่าลูกมีการบ้านหรือไม่ ครูเขาสอนอะไรไป ผู้ปกครอง
ต้องเซ็นต์รับทราบมาด้วย...คณะกรรมการสถานศึกษา ถ้าท่านมีโอกาสต้องเสียสละเวลามาประชุม 
ตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน เดินดูห้องเรียนแต่ละห้องได้เลย ครูเขาทํากิจกรรมอะไร ไม่ผิด 
กฎหมาย...” 

 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอความต้องการว่า “...ถ้าบุคลากรทํางานเต็มที่ 
ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ สอนเต็มที่ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอคนในท้องที่บ้าง โดยเฉพาะผู้บริหาร ต้องไม่อยู่ไกล
เกินไป พยายามหาคนในท้องที่ให้ได้ก็จะดี มีใครมาอยู่ไม่นานก็ย้ายไป อยู่ไกลเกินไปก็มาไม่ไหว การ
ทํางานก็ไม่เต็มที่ ในด้านการสอนอยากจะเน้นในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ อยากให้ทันสมัยบ้าง ในด้านอื่น ๆ เช่น อบรมสั่งสอนในด้านกริยามารยาทหรือความ
ประพฤติ เพื่อจบไปแล้วจะได้ไม่เกเร ให้ไปเรียนต่อบ้าง จะได้มีความรู้ไปสูง ๆ จะได้หลีกเลี่ยงยาเสพติด 
อบายมุข อยากให้พยายามสอนให้เด็กไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้...” 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีความคิดว่า “...ต้องหางบประมาณให้เพียงพอครบ
ทุกระดับ ให้เด็กมีความรู้พิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีครูมาสอน เราก็จะพยายามทําความ
เข้าใจให้ผู้ปกครองรู้ว่า โรงเรียนเราตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เข้ามาเรียนที่นี่...” 
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4) โรงเรียนห้วยผักชี 
จากการจัดประชุมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย รวมจํานวน 19 คน วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สภาพทั่วไปโรงเรียนห้วยผักชี ซึ่งต้ังอยู่หมู่ที่ 23 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน 
จํานวน 81 คน มีผู้อํานวยการ 1 คน ครูประจําการ 4 คน พ่ีเลี้ยงเด็ก 1 คน แม่ครัว 1 คน ปัจจุบันมี
อาคารเรียนสองชั้น 1 หลัง ห้องเรียนระดับช้ันอนุบาล ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่อ้อย ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงโคนม 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนห้วยผักช ี
 
สภาพปัญหา 
1. คร ู

- มีจํานวนน้อย ไม่ครบชั้น ไม่ได้รับอัตราเพิ่ม ต้องสอนทั้งวิชาหน้าที่พลเมือง 
ประวัติศาสตร ์พลศึกษา ซึ่งมภีาระงานหลายอย่างทั้งงานสอนและงานธรุการ มีเจ้าหนา้ที่ธุรการ 1 คน 
แต่ต้องไป 5 โรงเรียน ต้องตอบหนังสือวันละเกือบ 20 ฉบับ  

- ขาดความชํานาญการใช้อินเตอร์เน็ต  
- ตีเด็กนักเรียนไม่ได้ แต่ครูก็ไม่ได้อยากตี 
- ขาดขวญักําลงัใจ เพราะโรงเรียนมีโอกาสได้พิจารณา 2 ขั้นปีเว้นปี ให้กับครู 4 คน 

ซึ่งครูต้องรอนานถึง 8 ปี จึงจะมีโอกาสได้ 2 ขั้น  
2. เด็กนักเรียน 

- มีจํานวนน้อย เพราะเด็กเกิดน้อยหรือไปเรียนโรงเรียนใหญ่ ๆ บางโรงเรียนจ่าย
ค่าจ้างให้มาเรียนหัวละ 1,000 บาท เพื่อใหเ้ด็กเพิ่มขึ้นและจะได้มีครูเพิ่มขึ้น 

- ไม่สนใจเรียน ติดเพื่อน ติด IT ติดโทรศัพท์ ดูแต่โทรทัศน ์ไม่เคารพครูหรอืผู้ใหญ ่
3. ผู้ปกครอง 

- รักลกู ฟังแต่ลูกเพียงฝ่ายเดียว 
- มีค่านิยมให้ลกูเรียนเอกชนหรือโรงเรียนใหญ่ ๆ เช่น ศาลาตึก ห้วยกระบอก 

เพราะเชื่อว่าโรงเรียนเล็กครูน้อย ไม่เก่ง  
4. ผู้บริหารมกีารโยกย้ายบ่อย แต่ย้ายไปได้ดีทุกคน 
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5. มีอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ไม่มผีู้ใช้ เพราะต้องสอนนักเรียน 2 หอ้ง และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ล่มบ่อย ทําให้การเรียนการสอนทางไกลใช้ไมไ่ด้ นั่งมองจอกัน 

6. การประเมนิของ สมศ. หากแก้ไขต้องใช้ทุนทรัพย์มากในการทํา เช่น ต้องสร้าง
กําแพงล้อมรอบ เพราะอยู่ติดถนนหรือใกล้เมรุ และคนที่มาประเมินเก่งเกิน อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่
หรือเป็นอดีต ผอ.มีตําแหน่งใหญ่ๆ ไม่เข้าใจบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 

7. งบประมาณที่รัฐให้มามีน้อย  
8. คณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมแต่คนเดิม ๆ คนที่มียศ ตําแหนง่ มีภาระมาก

ไม่ว่างมาประชุม 
 
ความต้องการ  
1. แก้ระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการเรื่องจํานวนครูต่อเดก็นักเรียน ต้องมคีรูช้ันละ 1 คน 

ไม่ต้องคิดเรื่องกําไรขาดทุน 
2. ขอเพิ่มอัตราครใูห้ครบทกุช้ันและตรงวิชาเอก เช่น ภาษาอังกฤษ รวมทัง้ภารโรง 1 คน 
3. ลดภาระงานของโรงเรียนและครู อะไรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้หน่วยงานอื่นเข้า

มาช่วยดําเนินการ 
4. ครูไม่ต้องเขยีนหลักสูตรเอง 
5. โรงเรียนมีสว่นร่วมในการออกข้อสอบประเมินเองให้ตรงกับหลักสูตรท้องถิ่น 
6. ให้จัดกลุ่มกับเด็กพิเศษที่มีพัฒนาการช้า 
7. ให้ผู้ปกครองช่วยเด็กทําการบ้านหรือท่องสูตรคูณ 
8. โครงหลังคาสนามเด็กเล่น 
9. สื่อหรือหนังสือนิทานสําหรบัเด็ก 
10. เครื่องพริน้เตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนหว้ยผักช ี
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 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีดังต่อไปนี้ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงครูว่า “...ภาระครูมีมากเกินไป ทั้งงานการเงิน งานธุรการ 

งานบริหารทั่วไป และงานสอน ต้องมีครูตํารวจมาช่วยสอนเรื่องยาเสพติด ครูต้องทําหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูต้องบันทึกการสอนทุกสาระวิชาที่สอนและสรุปให้ได้ว่าแต่ละวิชาเด็กแต่ละคนมีปัญหา
อะไร แก้ไขอะไร ถนัดอะไร มีเจ้าหน้าที่ครูธุรการ 1 คน ต้องไป 5 โรงเรียน เพื่อส่งหนังสือราชการ
ตอบวันละ 20 ฉบับ...ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ทั้งโรงเรียนมีโอกาสพิจารณา 2 ขั้นปีเว้นปี 
ให้กับครู 4 คน ซึ่งครูต้องรอนานถึง 8 ปี จึงจะมีโอกาสได้ 2 ขั้น ส่วนผู้บริหารมีการย้ายบ่อย เพราะว่า
ย้ายแล้วได้ดี...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงจํานวนเด็กและผู้ปกครองว่า “...ปัจจุบันเด็กเกิดน้อย ไปเรียน
โรงเรียนใหญ่ ๆ กันหมด บางโรงเรียนต้องจ้างให้มาเรียน โดยจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหัวละ 1,000 บาท 
ถ้าส่งเด็กไปโรงเรียนนั้น...ผู้ปกครองรักลูกเกินไป ฟังแต่ลูก ไม่ยอมรับความจริง ต้องช่วยเด็กทํา
การบ้านหรือท่องสูตรคูณ เด็กไม่ทํา ทําให้มีงานเยอะพอกพูนไปเรื่อย ๆ ต้องคอยถามเด็กว่ามีการบ้าน
อะไรบ้าง ให้ลองทบทวนหรือท่องสูตรคูณให้ฟัง...” 

 

ผู้ปกครองได้กล่าวถึงเรื่องการให้ลูกไปเรียนที่อ่ืนว่า “...ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกไปโรงเรียน
ใหญ่ ๆ เช่น โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนห้วยกระบอก เพราะที่นี่ครูมีจํานวนน้อย ไม่ครบชั้น ไม่
พอสอน อาจจะดูแลเด็กไม่เต็มที่ โรงเรียนไม่ค่อยมีความพร้อม ไม่เหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ และมี
การบอกปากต่อปากว่าโรงเรียนนั้นเด็กเก่ง จึงทําให้อยากส่งลูกไปเรียน ส่วนคนที่ยังให้เรียนอยู่ที่นี่ 
เพราะสงสารครู และที่นี่คือบ้านของเขา เด็กที่เก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งด้วยตัวเอง…” 

 

ผู้ปกครองได้กล่าวถึงเด็กว่า “...เด็กแต่ละคนก็จะมีปัญหาต่างกัน บ้างก็ติดเกม ไม่สนใจเรียน 
ติดทีวี ติดโทรศัพท์ เล่นไลน์ ผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแล เด็กไม่ค่อยเคารพครูและผู้ใหญ่ ไม่ค่อย
เชื่อฟัง มีบางโรงเรียนทําสัญญากับผู้ปกครองว่าอนุญาตให้ตีได้ ผู้ปกครองบางคนก็รักลูกไม่ถูกวิธี...”  

 

 ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเด็กว่า “...สําหรับตัวเองก็คิดว่าเป็นคนขยัน ต้ังใจสอนนะ อาจจะเป็น
ที่เด็กดูทีวีมากเกินไปแล้วเกิดความก้าวร้าว ตีกัน เลียนแบบละคร อย่างที่เคยเจอก็มีรุ่นพี่รีดไถเงิน 
รุ่นน้อง…” 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงเรื่องครูและงบประมาณว่า “...ครูคนหนึ่งต้องสอน 2 ช้ัน ครู
อัตราจ้างที่มาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก อบต. จ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท ทางโรงเรียนสนับสนุนอีก 4,000 กว่าบาท 
ปีหนึ่งตกอยู่ที่ 50,000 บาท ขณะที่เราได้งบทั้งปีน้อยมาก โต๊ะประชุมนี่ก็ยังต้องผ่อนอยู่...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงการประเมินของ สมศ.ว่า “...การประเมินของ สมศ. หาก
แก้ไขตามต้องใช้ทุนทรัพย์มากในการทํา เช่น โรงเรียนอยู่ใกล้วัดเกินหรืออนุบาลอยู่ติดกับเมรุ ต้อง
สร้างกําแพงรั้วล้อมรอบ คนที่มาประเมินเป็นคนมีความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เก่งเกินที่มาดูโรงเรียน
ประถมเล็ก ๆ แต่ละท่านอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่หรือเป็นอดีต ผอ.มีตําแหน่งใหญ่ ๆ บางครั้งผู้มา
ประเมินมีประสบการณ์ที่ดีเกิน ไม่เข้าใจบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งหนึ่งเคยมีคนมาดูงานที่โรงเรียน
ซึ่งกําลังปลูกข้าวโพดที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น มีคนถามว่าเรียนอย่างนี้แล้วลูกเขาจะมีโอกาสเป็นตํารวจ 
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เป็นนายร้อย เป็นวิศวะ เป็นหมอหรือเปล่า เพราะเรียนแต่หลักสูตรท้องถิ่น เชิญชาวบ้านมาเป็น
วิทยากร ครูต้องมาทําหลักสูตร ทําไม สมศ.ไม่ทําให้จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พอเวลาสอบตัดสิน
แค่การใช้คะแนนสอบโอเนต ถ้าให้ครูมา 8 คน เท่ากัน ก็จะสู้แต่นี่มีครู 4 คน ไปสู้กับครู 4-10 คน 
ชนะยาก...”  

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาว่า “...กรรมการสถานศึกษาก็มา
บ้างไม่มาบ้าง ไม่ค่อยมาประชุม เพราะมีงานเยอะ ภาระเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวก ผอ.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล กํานัน ไม่ว่างมาประชุม…” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนว่า “...ครูมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอ แต่ขาดผู้ใช้ เพราะสอน 2 ห้อง ไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอน บางครั้งก็สอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม สัญญาณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย ยังไม่มีความชํานาญเรื่องอินเตอร์เน็ต อยากมีเครื่องพริ้นเตอร์ 
สําหรับทําใบงาน...” 

 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความต้องการว่า “...ควรแก้กฎหมายเรื่องจํานวนครู 1 คนต่อนักเรียน 
25 คน การศึกษาเป็นเรื่องคุณภาพ ซึ่งจะคิดแค่เรื่องกําไรขาดทุนไม่ได้ ถ้าบอกว่าเด็ก 10 คนเอาครูไป
1 คน รัฐบาลขาดทุน ต้องมีเด็ก 25 คนต่อครู 1 คน รัฐบาลถึงจะกําไร มันก็ไม่ได้ ปัจจุบันไม่มีภารโรง 
บางคนต้องให้เด็กมาช่วยตัดหญ้า ผู้ปกครองก็เกิดการเปรียบเทียบถ้าส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชน  
ลูกเป็นเทวดาไม่ต้องทําอะไร แต่เรียนที่นี่ต้องดายหญ้าไม่เรียนหนังสือหรือยังไง...โรงเรียนต้องการ
เครื่องเล่นเด็ก พร้อมสนามและโครงหลังคา สื่อหรือหนังสือนิทานสําหรับเด็ก...” 
   

2. กําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้าง

เครือข่ายระหว่างโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียน รวมท้ังนักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 21 คน เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองจิก สรุปเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละโรงเรียนได้ดังนี้ 
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โรงเรียน เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ 

วัดไร่แตงทอง - ประชาชนหรือผู้ปกครองเข้าใจตระหนัก
ถึงโรงเรียนบ้านเกิด 

- การพูดคุยกับประชาชนใน
หมู่บ้านให้กลบัมาเรียน 

หนองจิก - หมุนเวียนผู้บริหารในเขตทุก 4 ปี 
- เกษียณอายุราชการและโยกย้ายในเดือน
เมษายนเพื่อให้จบปีการศึกษา  

- ผลการสอบ O-NET เป็นไปเพื่อการ
พัฒนา ไม่ใช่การจัดอันดับ 

- ครูอัตราจ้างได้รับการบรรจุให้มีความ
มั่นคง 

- ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
- มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 

 
 

- มีการอบรมใหค้รูที่ไม่จบตรงวิชาเอก 
- เด็กนักเรียนเก่งภาษาอังกฤษ 

- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- เสนอของบประมาณ 
- สร้าง brand เช่น แจกเสื้อ 
- ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

- ครูเข้ารับการอบรม 
- ท่องศัพท์ มีหนังสือหรือรูปภาพ 

อ้อกระทุง - เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% 
 
- งบประมาณเพิ่มขึ้น 
- มีครูเพิ่มขึ้น 

- ครูเข้ารับการอบรมวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 

ห้วยผักชี - ชุมชนตระหนักถึงโรงเรียนในท้องถิ่น - การพูดคุยหรือประชุมช้ีแจง โดย
บุคลากรในโรงเรียนต้องพูดเชิง
บวกพูด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 1 
 



40 

 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีดังต่อไปนี้ 
ครูโรงเรียนวัดไร่แตงทองได้กล่าวว่า “...อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตระหนักเข้าใจโรงเรียน

ขนาดเล็กที่บ้านเกิดของตัวเอง เห็นความสําคัญกับโรงเรียนในเขตของท่าน ให้ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชนเข้าใจว่า โรงเรียนของเรา เราควรจะดูแลกันอย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนา ให้ขจัดความรู้สึก
ที่ว่าโรงเรียนนี้ด้อย โรงเรียนเล็กมักจะไม่ดี อยากให้รู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน
บ้านเกิด เป็นรากถิ่นฐาน ให้ผู้นําชุมชนไปพูดคุย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้นําชุมชน ขอฝากให้ผู้ใหญ่ช่วยพูด เพราะเป็นผู้นําและเครือญาติกัน ลูกบ้านคงจะฟัง ดึงเด็กกลับมา 
ใช้วิธีการพูดคุยกับประชาชนและผู้ปกครอง ให้โรงเรียนพัฒนาและอยู่รอด เพราะโรงเรียนเราอยู่ใกล้
บ้าน ครูสอนก็เหมือนกัน...” 

  

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...สมัยก่อนมีตําแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อํานวยการ ปัจจุบันเป็นผู้อํานวยการเหมือนกันหมด ตําแหน่งผู้บริหารน่าจะใช้วิธีหมุนเวียนโรงเรียน
ละ 4 ปี ในสํานักงานเขตหรือในจังหวัด การเกษียณอายุราชการ อยากให้ย้ายไปเดือนเมษายน เราไม่
เหมือนข้าราชการอื่นที่เกษียณ 30 กันยาได้ แต่เราสิ้นปีการศึกษา 31 มีนาคม การโยกย้ายทั้งหมด
ด้วย ควรย้ายเมื่อสําเร็จการศึกษา บางโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสอบโอเน็ตปรากฏว่าเดือน
มกราคมครูย้ายหมดไปทั้งโรงเรียนเลย แล้วจะเอาคะแนนสอบโอเน็ตสูง มันเหมือนขัด ๆ กัน...” 

 

ครูโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...การสอบโอเน็ต อยากให้สอบวัดผลเพื่อการพัฒนา 
ไม่ได้วัดผลเพ่ือจัดอันดับ ในแต่ละเขตพื้นที่เหมือนจะหลงทาง พอสอบเสร็จก็มาจัดลําดับ ผลของ
โอเน็ตน่าจะเอาไปตอบรับการพัฒนา เช่น เด็กที่เรียนอ่อนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา...”  

 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...เป้าหมายความมั่นคงในอาชีพและได้รับการ
บรรจุเลย ชีวิตเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้าย ไม่รู้ว่าจะตัดงบเราวันไหน อย่าง อบต. มีงบให้ 50,000 บาท 
ได้เดือนละ 5,000 บาท ปีหนึ่งได้ 10 เดือน อีก 2 เดือน ไม่ได้ 5,000 บาท กับค่าประกอบการเรียน
วิชาชีพมันไม่พอ การดําเนินชีวิตประจําวันก็ไม่พอ  ลูกจ้าง อบต. วุฒิ ม.6 ได้ 9,000 กว่าบาท เราวุฒิ
ปริญญาตรีให้เรา 5,000 บาท มันเป็นความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้...” 

 
ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองจิกอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ครูที่เป็นลูกจ้างแต่ละโรงเรียน

ประสบการณ์อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 ปีแล้ว เวลาสอบบรรจุทําไมไม่พิจารณาครูในโรงเรียนก่อน  
ให้สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกครูคนนั้นเข้าไปบรรจุ เพราะเขาสอนที่นี่รู้จักภูมิประเทศ รู้จักเด็ก รู้จัก
ผู้ปกครองแล้ว ไม่ต้องไปเอาครูที่อ่ืนมา เพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายออก พอย้ายออกมันก็ไม่ต่อเนื่อง 
ทําให้การเรียนการศึกษาสะดุด ส่วนของเด็ก เราช่วยเหลือเต็มที่ แต่อยากจะถามผู้ปกครองต้องการ
อย่างไร เราก็จะทําให้ทุกทาง เปิดสอนพิเศษ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายแถมเลี้ยงข้าวด้วย เพื่ออนาคตของเขา
และของเรา ถ้าหากไม่มีเด็กเราก็อยู่ไม่ได้…” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...งบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กได้น้อย เมื่อ
เทียบกับบริบทของโรงเรียน ไม่สามารถบริหารหรือนําไปพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ได้ ทําให้โรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ จึงขอให้งบประมาณมาให้โรงเรียนเล็กมากขึ้นเพื่อมาช่วย
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เขาพัฒนาภูมิทัศน์ ให้มีห้องสื่อ มีคอมพิวเตอร์ให้เด็กสืบค้นได้ครบ มีห้อง Classroom English 
โรงเรียนใหญ่ ๆ มี 3-5 ห้อง โรงเรียนเล็ก ๆ ไม่มีเลย ขอกี่ครั้งก็ไม่ได้ ตกสํารวจตลอด ห้องเรียนไม่พอ 
ต้องมาสอนที่โรงอาหาร ท่าน ผอ. ขอไปทุกปี ตัดทิ้งของเราทุกปี แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ขอไปปีนั้น ได้
ปีนั้น ได้เพิ่มอีก 2-3 หลัง...” 

 

ครูโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...ครูที่สอนไม่ตรงเอก ควรมีการจัดอบรมแยกกับครูที่จบ
ตรงวิชาเอก เพราะเราไม่ตรง เราจะตามไม่ทันเขา ควรจัดกลุ่มแยกเฉพาะไปเลย จะได้มีความรู้มากข้ึน 
และได้แลกเปลี่ยนกัน แต่ไปร่วมอบรมกับทางเขตก็ยังเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ เพราะครูจบตรงเขาก็ไปเร็ว 
อีกอย่างหนึ่งอยากให้ช่วยส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษมาช่วย...” 

 

ผู้ปกครองโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวว่า “...อยากให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษ นอกจากอ่านออก
เขียนได้แล้ว ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ให้กลับไปบ้านท่องคําศัพท์ สอนโดยใช้หนังสือรูปภาพ ปิดเทอม 
ก็ให้เด็กมาเรียนเพิ่ม...”  

 

รักษาราชแทนผู้อํานวยการโรงเรียนอ้อกระทุงได้กล่าวว่า “...เป้าหมายอยากให้เด็กทุกคน
อ่านออกเขียนได้ครบ 100% ตามนโยบายของ คสช. ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ที่ 124 เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ที่สุดท้าย อยากต้ังเป้าหมาย ให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ครบ 100% ตาม
นโยบาย ดูตามข้อสอบโอเน็ต มีตัวเลือก 1 2 3 4  แต่ละข้อถามวกไปเวียนมา ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออก 
เด็กก็ทําไม่ได้ จากการประชุมผู้บริหารก็ให้มีการรณรงค์เรื่องของคะแนนโอเน็ตให้ผ่านขึ้นมาเยอะ ๆ 
อยากให้ทั้ง 4 โรงเรียน มาต้ังเป้าหมายตัวนี้ . . .ในเรื่องของงบประมาณ โรงเรียนอ้อกระทุง  
มีเด็ก 36 คน ได้งบประมาณปีหนึ่งไม่ถึงแสน แต่ต้องมาบริหารจัดการค่าน้ําค่าไฟ ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
นําเงินส่วนหนึ่งมาจ้างครูจีน และซื้อสื่ออุปกรณ์ ซึ่งไม่พอ อยากทําจุดนี้ให้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเล็กหรือ
ใหญ่ อยากให้มุ่งมาพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีสิทธิและโอกาสที่จะเป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่
เรื่องของครู ขาดแคลนครู ต้องจ้างครูอัตราจ้างซึ่งไม่ได้เรียนจบวิชาครูมา จะให้มาสอนเก่งเหมือนครูที่
จบมาก็เป็นไปไม่ได้...” 

 
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผักชีได้กล่าวว่า “...เป้าหมายของโรงเรียนห้วยผักชี อยากให้ชุมชน

ตะหนักถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่จําเป็นเฉพาะโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ 
อะไรก็แล้วแต่ ถ้าชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตัวเอง เพื่อไปแข่งกับชุมชนข้างเคียง ดีกว่าที่เราจะ
ไปเห็นความสําคัญของพวกโรงเรียนขนาดใหญ่ จริง ๆ โรงเรียนขนาดใหญ่ก็มีปัญหาซ่อนอยู่ เด็ก 50 คน 
อยู่ในห้องเดียว เพราะฉะนั้นการดูแลก็ต่างกัน ไกลหูไกลตา การคมนาคมก็เสี่ยงอันตราย แต่
ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงข้อนี้ เป็นความเข้าใจผิด ครูก็จบมาจากสถาบันเดียวกัน 
หลักสูตรก็คล้าย ๆ กัน เพราะผู้ปกครองไม่มีความรู้ในด้านน้ี ถึงส่งไปโรงเรียนใหญ่ ๆ อยากให้ทุกคน
ในชุมชนตระหนักเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาชุมชนตนเองให้มีศักยภาพทัดเทียมกับของเขา อยากให้
ปรับทัศนคติ ความตระหนักถึงชุมชน...”  
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3. การเสริมประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ  
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งนักวิจัย จํานวน 24 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนวัดธารพูด ตําบลบ้านซ่อง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบความสําเร็จในด้านการเรียนการสอน สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้ทุกวิชา โดยผลการสอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัลในระดับประเทศทุกปี ปัจจุบัน
มีนายปรัชญา ภัทรกําจร เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน มีครูประจําการ 9 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
นักการภารโรง 1 คน และนักเรียน 204 คน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงการไปศึกษาดูงานที่โรงเรยีนวัดธารพูด 
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 ผลการศึกษาดูงาน พบว่า ในอดีตโรงเรียนวัดธารพูด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก่อน  
มีนักเรียนไม่ถึง 120 คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการสอนของคุณครูทุกคน ทําให้มีเด็กนักเรียนมากกว่า 
200 คน บางคนมาจากต่างถิ่น ซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนคนปัจจุบันได้เล่าให้ฟังว่า “มีนโยบายในการ
บริหารโรงเรียน เรียกว่า นโยบาย ก ข ค คือ เก่ง แข็งแรง คุณธรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้
ประสบความสําเร็จจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยครูจะใช้วิธีการ 
โน้มน้าวเด็กมาสู่การเรียนการสอน เช่น การใช้แบบฝึกหัดที่ง่าย การพูดช่ืนชม...”  
 

คุณครูสุนันท์ จันทสี ซึ่งเป็นครูฝ่ายวิชาการได้เล่าวิธีจัดการเรียนการสอนให้ฟังว่า “เวลาเข้า
แถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะให้เด็กนักเรียนท่องสูตรคูณ หลังจากนั้นจะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้
นักเรียนไปดูแลและกลับเข้าห้องเรียน โดยชั้น ป.6 จะเริ่มสอนตั้งแต่เวลา 07.30 น. สําหรับช้ัน ป.1 – 3 
จะมีครูประจําช้ันเป็นผู้สอน ส่วนชั้น ป.4 – ป.6 จะมีครูประจําวิชาเป็นผู้สอน เวลาสอนจะดูหลักสูตร
ก่อน สอนตามตัวช้ีวัดและวัดผลตามตัวช้ีวัด” นอกจากนี้คุณครูสุนันท์ ยังได้บอกว่า “คุณครูส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่ คนที่ไกลสุดห่างจากโรงเรียน 15 กิโลเมตร ทุกคนมีความต้ังใจที่จะพัฒนาเด็กในชุมชน  
มีใจอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการรับประทานข้าวกลางวันและพูดคุยกัน ส่วนชาวบ้านก็ให้การ
สนับสนุนอย่างดี ในวันเด็ก มีผู้สนับสนุนของรางวัลเยอะมาก...” 

 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ประสบปัญหาบ้าง เช่น เด็กอ่านไม่ออก ซึ่งคุณครูสุนันท์ได้ให้ข้อคิดว่า 
“ต้องทําให้เด็กอ่านภาษาไทยให้ได้ เพราะทุกวิชาต้องใช้ภาษาไทย และต้องทําให้เด็กสามารถบวก ลบ 
คูณ หารเลขได้” และในปี 2558 จะมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 2 คน ซึ่งอายุครูเฉลี่ยทั้งโรงเรียน
มากกว่า 55 ปี…” 

 

ในขณะที่คณะครูและผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานได้สะท้อนความคิดเห็น เช่น 
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผักชี ได้กล่าวว่า “...ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนดี ทั้งในเรื่องของ

กิจกรรมและการเรียนการสอน มีการเตรียมสร้างอาคารให้ใหม่ เป็นแรงสนับสนุนจากภายนอก  
มีความศรัทธาต่อโรงเรียน แสดงว่าที่นี่มีครูดี ผู้บริหารเก่ง ทางชุมชนถึงได้ให้การสนับสนุน ในเรื่อง
อาคารสถานที่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เหนือกว่าของพวกเรา หอประชุมก็ปลวกกิน จึงมองว่าชุมชนศรัทธาใน
เรื่องผลสัมฤทธ์ิของเด็กและเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ครูเขาก็ไม่ได้เคลื่อนย้าย ถึงจะไม่ใช่ครูท้องถิ่น 
100% แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนย้าย ไม่ปลดก็ตายถึงจะออกจากโรงเรียนนี้ แสดงว่าครูเขาต้องรักโรงเรียนเขา
ก่อน มันจึงเกิดแรงศรัทธามากกว่า เด็กจากชุมชนก็ไม่เท่าไร มาจากรอยต่อของหลายอําเภอ เขาน่าจะ
ศรัทธาในตัวครู จึงทําให้มีเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี อีกข้อหนึ่ง คือ มีการคัดเลือกเด็ก ตรงนี้ยังติดใจ เราทําบ้าง
ได้ไหม นี่ขนาดไม่ทํายังไม่มีเด็กเลย ถ้าทําจะมีเด็กหรือเปล่า น่าจะนําวิเคราะห์กัน...” 

 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนอ้อกระทุง ได้กล่าวว่า “...ประทับใจทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านงบประมาณ ด้านวิชาการประทับใจคุณครูสุนันท์
มากและครูทุกท่าน ครูสุนันท์เป็นต้นแบบที่ดีในด้านวิชาการ จากการดูการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาลเขาก็สอนได้ถูกต้อง  มีการปูพ้ืนฐานมาตั้งแต่อนุบาลดี มีการสอนแบบเป็นโครงงาน และ BBL 
คือ การสอนเรื่องสมอง เพราะชั้นอนุบาลต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
แต่ในความคิดของตนเองเราต้องพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์ เด็กจะหัวสมองดีหรือไม่ดีต้องเริ่มต้ังแต่อยู่ในท้อง 
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ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รัฐบาลเริ่มต้ังแต่คนที่ท้อง กําหนดเหมือนประเทศจีนว่าควรแต่งงานอายุเท่าไร 
แต่ประเทศไทยวัยรุ่นแต่งงานอายุน้อยเกินไป ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ จากการสังเกตที่โรงเรียนนี้
ได้คะแนน O-Net ติดระดับประเทศ เพราะครูเอาจริงเอาจัง ต้ังใจทํางานกันทุกคน 7 โมงเช้าเด็ก
มาแล้ว บางคนตี 5 ขี่จักรยานมาแล้ว เด็กมีความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครูก็ขยัน เด็กเรามาสายต้องช่วย
พ่อแม่รีดนมวัว ในวันเสาร์อาทิตย์เด็กคนไหนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นอ่านออกได้ไม่ 100% ครูเขาก็
สอน และนําวิธีการเสริมมาให้ดูด้วยว่าทําอย่างไรถึงจะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ครูเขาขยันมุ่งมั่น 
หลวงพ่อก็บอกว่า ครูที่นี่ 7 โมงเช้ามาแล้ว ถึงไม่ใช่คุณครูในท้องถิ่นก็เหมือนกัน ทํามาอย่างนี้ต้ังนาน
แล้ว และชาวบ้านที่ขายของก็บอกตรงกัน ครูเขาตั้งใจสอน จัดกิจกรรมดี โรงเรียนนี้เขามีครูดี 
ชาวบ้านดี ชุมชนดี อบต.ก็ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้งบเป็นแสน ๆ ...ประเทศไทยครูมี
หนี้สินเยอะ จากการสอบถามครูสุนันท์ท่านมีฟาร์มจระเข้ มีรายได้ปีละ 2 ล้าน เมื่อครูมีความสุข  
มีเงินใช้ เขาก็สามารถทุ่มเทให้กับเด็ก ๆ ได้เต็มที่ หากครูไม่มีภาระหนี้สินเขาก็มีกําลังใจที่จะสอน 
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาทวงเงิน มาแต่เช้าบางท่านกลับ 6 โมงเย็น ครูในโรงเรียนนี้ภาระหนี้สินแทบ
ไม่มีเลย ใจดี มีอะไรก็มาแบ่งปันให้กับโรงเรียน...ด้านบริหารทั่วไป ผอ.เขาทํางานได้ใจเพื่อนครูและ
บุคลากร มีเทคนิคจิตวิทยา ครูทุกท่านรักท่าน ครูจึงทุ่มเททํางานให้ ผอ. ทํางานให้ชาวบ้านศรัทธา 
เป็นต้นแบบที่ดี เก่งงานวิชาการทุกทาง เป็นที่ปรึกษาที่ดี และมีเงินสนับสนุนให้โรงเรียนมากมาย 
โรงเรียนถึงได้ประสบผลสําเร็จ...ด้านงบประมาณ เนื่องจากเป็นที่ศรัทธาของชุมชนโรงเรียนจะขออะไร
ก็ได้มา สามารถเข้าได้กับผู้นําชุมชน คนในท้องถิ่นและศิษย์เก่ามีความสํานึกที่จะกลับมาช่วย
พัฒนา…” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ถ้าโรงเรียนไม่มีการพัฒนา ชุมชนก็จะไม่เข้ามาช่วยเหลือ โรงเรียน
ควรเน้นการทําภาพลักษณ์ให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนดีทุกอย่าง เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ในขณะที่
ครูอีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นว่า “ไม่ได้เป็นที่โรงเรียน เป็นที่ชุมชน เขาไม่รักชุมชนเขาเอง จากการ
ทอดผ้าป่าการศึกษาก็ไม่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ โรงเรียนต้องช่วยตัวเอง...” 

 

ผู้ปกครองนักเรียนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ได้เห็นเด็กนักเรียนทําแปลงเกษตร จึงมีความคิด 
ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เด็กทําเกษตร ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ...” 

 
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผักชี ได้กล่าวว่า “...ควรถามผู้ปกครองว่า อยากให้เด็กเป็นแบบ

ไหน เราก็ทําตามนั้น เขาต้องการอะไร เราก็ต้องทําตามเขา เขาถึงจะมาหาเรา เช่น อยากให้ลูกอ่านได้ 
เราต้องทําให้ได้แบบนั้น สังคมถึงจะศรัทธาเรา…” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ครูเขาสามารถปฏิเสธการอบรมได้ มีระบบเรื่องการสอนแทน ปกติ
เราแค่ดูเด็กไม่ให้ตีกัน แต่ที่นั่นครูที่ไปอบรมเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เหมือนตอนเขาอยู่ การเรียนการ
สอนเป็นไปได้ไม่สะดุด ผู้ปกครองในชุมชนรายได้เยอะมาก จบสูง ผู้ปกครองจึงเห็นความสําคัญของ
การศึกษา…” 
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4. วิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ร่างแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไร่แตงทอง 
โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนอ้อกระทุง และโรงเรียนห้วยผักชี (กลุ่มเครือข่ายที่ 1) หลังจากนั้นได้
ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระหว่างโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  
ณ โรงเรียนห้วยผักชี โดยมีตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งนักวิจัย จํานวน 19 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ดังนี้ 

 
เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิชาการ  
- เด็กนกัเรยีนอา่นออกเขียนได ้100% 
  
 
 
 
- เด็กนักเรียนเก่งวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
- เด็กไดร้ับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
- ครูที่ไม่จบตรงวิชาเอกมีความรู้
ความสามารถในการสอน 

 
- คะแนนสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้นใน
วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

 
- ครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาไทยจาก

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ เช่น ผศ.ประเทือง 
- จัดทําชุดวิชาภาษาไทยตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 
- มกีิจกรรมเสรมิบทเรยีนใหท้ดลองใช ้
- ท่องศัพท์  
- จัดทําหนงัสือและรูปภาพคําศัพท์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
- มีวิทยากรจติอาสามาช่วยสอน  
- จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ครูที่จบไม่ตรงวชิาเอกเข้ารับการอบรม
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

- จัดติวพเิศษใหก้ับนักเรียน 
- มีนิสิตจิตอาสามาช่วยสอน 

 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ครูทั้ง 4 โรงเรียน 
- รร.ห้วยผักชี อ.1-2 
- รร.ไร่แตงทอง ป.1-2 
- รร.อ้อกระทุง ป.3-4 
- รร.หนองจิก ป.5-6 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- รร.หนองจิก 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 

ด้านบุคคล  
- มีครูเพิ่มขึ้น 
- ครูอัตราจ้างได้รับการบรรจใุห้มีความ
มั่นคง 

 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 

 
- รร.อ้อกระทุง 
- รร.หนองจิก 
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เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านบริหารทั่วไป  
- ประชาชนหรอืผู้ปกครองเข้าใจ
ตระหนักถึงโรงเรียนบ้านเกิด 

 
- มีเด็กนกัเรยีนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
- หมุนเวียนผู้บริหารในเขตทกุ 4 ป ี 
- เกษยีณอายรุาชการและโยกยา้ยใน
เดือนเมษายน เพื่อใหจ้บปีการศึกษา  

- ผลการสอบ O-NET เป็นไปเพื่อการ
พัฒนา ไม่ใช่การจัดอันดับ  

- เครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร ์
 
- มีสัญญาณ internet และ wifi ด ี
- มีโปรแกรมสําเร็จรูปพัสดุ การเงิน 
การวดัประเมินผลการศึกษา แบบฝึก 

- มีอาหารกลางวันให้เด็กนกัเรยีน 
- มีทางม้าลายและสัญลักษณ ์

 
- พูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้านให้

กลับมาเรียน 
- ให้บุคลากรในโรงเรียนพูดเชิงบวก 
- เชิญวิทยากรบรรยายให้ประชาชนเข้าใจ 
- จ่ายเบี้ยประชุม 
- สร้าง brand เช่น แจกเส้ือ 

ทุนการศึกษา 
- ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- ขอรับบริจาค 
 
- หาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขและแนะนํา 
- หาผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนา 
 
- ปลูกผักเพื่อทาํอาหารกลางวนั 
- มีหน่วยงานเขา้มาดําเนินการ 

 
- รร.วัดไร่แตงทอง 
- รร.ห้วยผักชี 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- รร.หนองจิก 
- รร.ห้วยผักชี 
- รร.หนองจิก 
- รร.ห้วยผักชี 
- รร.หนองจิก 
- รร.หนองจิก 
 
- รร.หนองจิก 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- รร.หนองจิก 

ด้านงบประมาณ  
- งบประมาณเพิ่มขึ้น  
 

 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
- จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

 
- รร.หนองจิก 
- รร.อ้อกระทุง 
- รร.วัดไร่แตงทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ศกัยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายที ่1 
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5. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายนอกโรงเรียนในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้ง 4 โรงเรียน ซึ่งใช้ได้จัดการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษากับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต้องการขอ
ความร่วมมือ ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนก โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นครปฐม และนักวิจัย จํานวน 22 คน ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ภาคีเครือข่ายภายนอกได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ ควรเริ่มจากรายวิชาภาษาไทยก่อน และอาจตามด้วยวิชาภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสัมมนาพูดคุยกับครูในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในลักษณะของเครือข่าย 
มีการติดตามให้ต่อเนื่องมากกว่าการอบรมครั้งเดียว 

2. ด้านบุคคล (1) การขออัตราครูเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ยากต้องแก้ระเบียบ ควรใช้วิธีการสอน
แบบคละชั้นหรือรวมชั้น การหมุนเวียนครูผู้สอนในบางวิชา การเชิญวิทยากรชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีจิตอาสามาช่วยสอน การใช้นวัตกรรม (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 
รับไปประสานกับผู้บริหารเรื่องค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยงให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและได้ครบ 12 เดือน 

3. ด้านบริหารทั่วไป (1) การให้ประชาชนหรือผู้ปกครองได้เข้าใจและตระหนักถึงโรงเรียน
ในพื้นที่บ้านเกิดต้องพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดี การพูดคุยเชิงบวกและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้ฝ่ายการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกได้
พูดคุยกับผู้ปกครองในการจัดประชาคมหมู่บ้าน (2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ตําบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกรับไปประสานกับผู้บริหาร และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นครปฐมยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้และอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ (3) การสนับสนุนอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนได้เรียนรู้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ด้านงบประมาณ ควรเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใหญ่ ๆ และ
ควรมีคนรู้จักภายในหน่วยงานแนะนําให้ 

 
ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีดังต่อไปนี้ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยาได้กล่าวถึงเรื่องการอบรมครูว่า “...อบรมครูทุกคน

หรือเฉพาะครูที่สอน ที่ผ่านมาเราไปเน้นการอบรมกันเยอะมาก อบรมจนลืมหน้าที่ ครูเขาเบื่อมาก 
เพราะว่าไปอบรมก็พูดเรื่องเดิมๆ จนไม่มีเวลาไปสอนเด็ก การอบรมไม่สามารถทําให้เด็กดีขึ้น เพราะ
นําไปใช้ไม่ได้ วิทยากรในอุดมศึกษาเขาไม่รู้จักเรา ไม่รู้จักประถมศึกษา เขาพูดตามหลักวิชา จาก
ประสบการณ์พวกเราก็น่าจะรู้กันดี ทั้ง 4 โรงเรียนไม่น่าจะเป็นการอบรมแต่เป็นการสัมมนาที่พูดกันได้ 
โรงเรียนมัธยมอย่างกําแพงแสนวิทยาและศาลาตึกวิทยา เขาจะมีครูที่มีความสามารถ ซึ่งค่าใช้จ่าย
น้อยมากถ้าเทียบกับการเรียกครูดังๆ มา เขารู้จักท้องที่ รู้จักคน น่าจะได้เปรียบมากกว่าเชิญคนข้าง
นอกมา อยากให้ทําเป็นระยะ ระยะที่ 1 มาคุยกัน ระยะที่ 2 มีพ่ีเลี้ยงคอยติดตามผลว่าเป็นอย่างไร มี
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ปัญหาอะไร ระยะที่ 3 มาสรุปกันว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน น่าจะได้มากกว่าอบรมครั้งเดียว เราน่าจะ
พิจารณาจากโรงเรียนประถมด้วยเพราะประสบการณ์ตรง ทั้งเขต 1 และ 2 น่าจะมีครูภาษาไทยที่เก่ง 
ถ้าเรารู้ว่ามีใครคนไหนที่ดี เราน่าจะดึงเขามา ที่เขาเต็มใจเข้ามาช่วย เอาที่พวกเราคุ้นเคยและรู้จัก จะ
ได้ไม่ต้องเกร็งมาก เช่น ศึกษานิเทศก์กุลธิดา ครูธีระชา วัดห้วยรางเกตุ...ส่วนเรื่องชุดวิชาเห็นด้วย
เพราะว่าโรงเรียนเล็กไม่มีเวลาที่จะทําแบบนี้ ถ้าทําได้ก็จะดี…” 

 

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้ถึงปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กว่า “...ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเชื่อมโยงหลายเรื่อง นอกจากสอนไม่ตรงเอก
และไม่ครบชั้นแล้วยังมีความยุ่งยากเรื่องของการออกแบบการสอน ครู 1 คน สอนมากกว่า 1 ช้ัน ถ้า
เราออกแบบได้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงก็จะดี เพียงแต่ว่าต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งมี
นวัตกรรม เช่น การศึกษาทางไกล แต่ก็มีอุปสรรค อีกวิธีหนึ่ง คือ การสอนแบบคละชั้น ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ขับเคลื่อนกันมานาน มีเทคนิคและวิธีการอย่างไรที่สามารถเรียนไปพร้อม ๆ กันได้ ในขณะที่เด็ก
ต่างกัน เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้ แต่ละโรงเรียนก็ไม่จําเป็นต้องทางไกลอย่างเดียว คละชั้นอย่างเดียว 
อยากให้คุณครูพิจารณาว่า ในโรงเรียนของเราสามารถที่จะเป็นอย่างหนึ่งได้ ถ้าหากสนใจทําเรื่อง
เหล่านี้ก็ต้องลงมือทําด้วยตนเอง…” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยาได้กล่าวถึงวิชาที่จะอบรมว่า “...การอบรม 4 - 5 วิชา
หลักนี้น่าจะยาก ควรเอาที่ด่วน ๆ ก่อน ถ้าจัดลําดับภาษาไทยน่าจะอับดับ 1 เพราะถ้าอ่านหนังสือไม่
ออกก็ทําอะไรไม่ได้ และเป็นนโยบายของ สพฐ. ภาษาอังกฤษเด็กก็อ่านไม่ได้เลย เขียนได้ตามตัวอย่าง
ตามแบบ แต่ก็ไม่รู้เรื่อง คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิด คิดเป็นเหตุผล คิดเป็นกระบวนการ 
เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆ น่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์และ
สังคมรอได้ไหม ถ้าเยอะมันเกินกําลัง คนหนึ่งต้องสอนเยอะทุกวิชาแบบนี้ไหวไหม...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวถึงวิชาที่จัดอบรมว่า “...เราจัดลําดับวิชา
ภาษาไทยไปก่อน สมมติว่าเด็กอ่านออกเขียนได้ 100% เราก็มีกําลังใจ บรรลุความสําเร็จในกิจกรรมที่ 
1 ถัดไปเราก็เลือกกิจกรรมที่ 2 เป็นวิชาภาษาอังกฤษ แต่ถ้าไม่ได้เราก็ต่อเวลาไปหน่อย เสร็จแล้วก็
เป็นคณิตศาสตร์ จะดีกว่าไหม เอาที่ละวิชา อันที่ยากเราก็เอาไปไว้ทีหลัง แต่ถ้าลุยไปเลย 5 วิชา แล้ว O-
Net พุ่งมาสูง ก็แล้วแต่พวกท่าน...” 
 

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้กล่าวถึงวิชา
ที่จะอบรมและกระบวนการของเครือข่ายว่า “...เราอาจไม่ต้องทําพร้อมกันหลายเรื่อง เริ่มจาก 1 เรื่อง
ที่ เราไม่ดีที่สุด ถ้าเราตกลงกันว่าวิชาภาษาไทย คือ พ้ืนฐานของการเรียนรู้ทุกอย่างในโลกนี้ 
เพราะฉะนั้นเราเอาภาษาไทยก่อน โดยช่วยกันทั้ง 4 โรงเรียนในการจัดกระบวนการของภาษาไทย 
การระดมสมองของเราด้วยกัน เราอาจจะมีพ่ีเลี้ยงข้างนอกแต่ว่าเราก็ไม่ให้ความสําคัญกันมากนัก 
ความสําคัญอยู่ที่พวกเราก่อน เราก็จะเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพไปทีละเรื่อง เชื่อมั่นว่าถ้าเราทํา
อะไรแล้วชํานาญซักเรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นจะไม่เป็นปัญหา เราก็จะมีกระบวนการที่จะขับเคลื่อนไปในวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โดยไม่รู้ตัว กระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพโดยใช้เครือข่ายนี้จะเป็น
วงจรในการทํางานอย่างมีคุณภาพ เราจะเป็นเครือข่ายคุณภาพที่ค่อย ๆ เรียนรู้กันไปทีละเรื่อง ไม่ต้อง
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เอาเวลามาเป็นตัวกําหนด โรงเรียนที่พวกท่านไปดูกันก็ไม่ได้สําเร็จภายในวันเดียว อยากให้กําลังใจกัน
ตรงนี้...” 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวถึงการสอนวิชาภาษาไทยว่า “...โครงการหมอ
ภาษา เราก็จะส่งครูไปอบรม เขาก็จะมีเป็น Package มาให้เลย แล้วเราก็มาเปิดคลินิกในโรงเรียน
ของเรา ให้เด็กของเรามาอ่านตอนพักเที่ยง มีวิธีสะกดคํา คําควบกล้ํา เด็กเล็กๆ ที่กําลังฝึกอ่านเขาจะ
ชอบ เราจะไม่ต้องเหนื่อยคิดใหม่เราทําตามที่เขาทําไว้...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยาได้กล่าวถึงเรื่องการขออัตรากําลังครูเพิ่มว่า “...มี
กฎระเบียบตายตัว มีนักเรียน 40 คน จะเอาครู 8 คน เป็นไปไม่ได้ ขัดระเบียบ เป็นปัญหาที่เราคุยกัน
มาเป็น 20-30 ปี เพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรแล้วไม่ทําตามระเบียบเป็นไปได้ยาก ต้องแก้กฎหมาย 
เหนื่อยเปล่าๆ เราต้องหันมาหาวิธีอ่ืน เช่น การเรียนรวม ครูเสียสละ โดยครูจากไร่แตงทองไปสอน
ห้วยผักชี ช่วยเหลือกันในเครือข่ายแบบนี้ การบรรจุครูอัตราจ้างก็ทําไม่ได้ เป็นระเบียบ...” 
 

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้กล่าวถึงเรื่อง
การขออัตรากําลังครูเพิ่มว่า “...สพฐ.ได้นําเสนอแนวทางจัดการเพื่อช่วยโรงเรียนขนาดเล็กมาหลายปี
ต่อเนื่องกัน เช่น การหมุนเวียนครู การเรียนรวมกันไปในบางครั้ง บางวิชา ซึ่งเรานําเอาประโยชน์ของ
เครือข่ายนี้มาคิดร่วมกันว่า ถ้าเราเอาครู 4 โรงเรียน มาหารเฉลี่ยกับนักเรียน บางทีเราก็อาจจะไม่ขาด
ก็ได้ ถ้าหากว่าเราขาด เรามีวิธีอย่างไรให้ขาดน้อยที่สุด เช่น การเชิญวิทยากรชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในเรื่องของจิตอาสาเข้ามาเติมตรงนี้ ลองพิจารณาในเครือข่ายทั้ง 4 โรงเรียนนี้ มีโอกาสอยู่
ตรงไหนบ้าง ที่ไม่ใช่การเรียกร้องเอาครูเพิ่ม อยากให้เราในเครือข่ายนี้มีวิธีเป็นของตัวเอง…” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเงินเดือนครูพ่ีเลี้ยงและครูอัตราจ้างว่า “...
ครูอัตราจ้างและค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยงที่ อบต. ให้มาแค่ 50,000 บาทต่อปี ได้แค่ 10 เดือนๆ ละ 5,000 บาท 
ขอให้เพิ่ม อย่าไปใช้งบของบุคลากรให้ไปใช้เงินอุดหนุน...” 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกได้กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบคละชั้นและการใช้
นวัตกรรมว่า “...ถ้าจําเป็นจริงๆ ในการสอนคละชั้น มีการบูรณาการ จริงๆ เรามีนวัตกรรมเยอะ แต่
เราไม่นํามาใช้กัน พอพูดถึงเรื่องการใช้นวัตกรรม ครูก็จะส่ายหน้ากัน ในที่สุดเราต้องไปปรับวิธีสอน
ของครู คุณครูก็ยังสอนตามหนังสือที่โรงเรียนซื้อให้ เปิดหน้า 25 เปิดหน้า 13 อะไรประมาณนี้ ถ้าเรา
รู้จักใช้นวัตกรรมเข้ามา จะพบว่ามันสามารถแก้ปัญหาทุกกลุ่มสาระ เพียงแต่ว่าครูไม่เปิดใจใช้ มีทุกช้ัน 
ต้ังแต่อนุบาล ถ้าครูประจําช้ันนั่งอยู่ห้องเดียว เขาสามารถสอนได้ทั้ง 8 สาระ จะทําอย่างไรให้ครูเปิด
ใจรับนวัตกรรมใหม่ๆ แบบนี้...” 

 

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้กล่าวถึงเรื่อง
ผู้ปกครองและจํานวนเด็กนักเรียนว่า “...หน้าที่ในการจัดการศึกษาของลูก ไม่ได้เป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนเพียงอย่างเดียว เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน สําคัญที่สุด คือ ผู้ปกครอง เป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของลูก ไม่เห็นด้วยที่จะจ่ายเบ้ียเลี้ยง เพราะมัน คือ หน้าที่ของพ่อแม่ 
ลองมองย้อนลงไปทําไมเด็กไปเรียนที่ศาลาตึกมากกว่าโรงเรียนอื่น ลองดูสถิติว่าเด็กที่อยู่ในเขตบริการ
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ของเรามีมากขึ้นหรือน้อยลง อัตราเกิดไม่เพิ่มขึ้นเลย เพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กของเราวันนี้ จะโตขึ้นหรือมีเด็กในเขตบริการมากขึ้น เพราะพื้นที่เรามีคนอยู่แค่นี้ พอโตขึ้น
เด็กเราก็ออกไปนอกพื้นที่ อัตราการเกิดน้อยลง นอกจากเราจะไปบังคับให้มีลูก 3 คน ซึ่งก็เป็นไป
ไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็ควรรักษาเด็กในเขตบริการของเราให้ได้ คือ คุณภาพของโรงเรียน ซึ่งไม่
สามารถทําได้ในวันเดียวหรือในปีเดียว ใน 2 – 3 ปี ก็ยาก เราไม่ต้องไปเอาเด็กจากโรงเรียนอื่นมา 
ขอให้เด็กบ้านเราอยู่บ้านเรา ต้องใช้คุณภาพ แต่คุณภาพก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปเทียบกับอนุบาล
นครปฐมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าคุณภาพอย่างน้อยก็ได้มาตรฐาน...” 
  

ผู้อํานวยการโรงเรียนศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลได้กล่าวถึงเรื่องการให้ผู้ปกครองเข้าใจโรงเรียน
ในบ้านเกิดว่า “...เราต้องตั้งใจ ใส่ใจ ไม่บ่น ทําอย่างเดียว เด๋ียวเด็กก็มาเอง เห็นด้วย 2 ประเด็น คือ 
ให้บุคลากรในโรงเรียนพูดเชิงบวกและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน แต่ข้อที่เหลือไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเบี้ยประชุม เรื่องสร้างแบรน แจกเสื้อ
แจกทุนการศึกษามันจะได้สักพักเดียว...”  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกได้กล่าวถึงเรื่องการพูดคุยกับผู้ปกครองว่า “...
อบต. มีฝ่ายการศึกษาอยู่ จะช่วยเชียร์ผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานมาเรียนในพื้นที่ หรือให้ข่าวของ
โรงเรียนในเชิงบวก ให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา...” 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกได้กล่าวถึงเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า “อบจ.
นครปฐม ให้ฟรีโรงเรียนละ 5 เครื่อง แต่ต้องรอคิว ส่วนทาง อบต.เวลาจะทํางบประมาณต้องมีแผน
รองรับ ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าติดขัดอะไรหรือเปล่า แต่จะรับไปคุยกับทางผู้บริหารให้…” 
 

ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมได้กล่าวถึงเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตว่า 
“...การเช่าสัญญาณเคยมีปัญหากับทาง TOT ก็เปลี่ยนเป็น CAT ปัญหาทาง service ก็จะดีกว่า ถ้า
ต้นสัญญาณมีปัญหาเราต้องประสานกับทางนั้นโดยตรง โดยโทรศัพท์เข้าไปที่ส่วนกลางจะมีการบันทึก
ไว้หมด ส่วนใหญ่ที่จะมาแก้ไขให้ตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ package ที่เช่าว่าราคาเท่าไร ADSL หรือ
ธรรมดา ในส่วนของหน่วยงานที่ต้ังใน อบต.ลําเหย มีศาลาประชาคม เขาเอา Wi-Fi มาต้ังเสียราย
เดือน ทางศูนย์จะช่วยเหลือในเรื่องของการใช้ Word, Excel, Upgrade การเพิ่มองค์ความรู้ในวัน
เสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปเรียนได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง ปัญหาอินเตอร์เน็ตบางทีสายที่อยู่ตามป่า
ตามเขาถูกหนูกัดขาดบ้าง ส่วนเรื่องการแก้ไขในเบื้องต้นถ้ามันขึ้น 3 เหลี่ยม ให้ reset ทิ้งไว้ 5 นาที 
แล้วเปิดใหม่ ถ้าไม่ได้อีกมีทางเดียว คือ โทรแจ้งศูนย์ ถ้าแจ้งศูนย์จังหวัดเขาแค่รับเรื่องไว้แล้วหายไป 
ให้แจ้งในเว็บไซต์ศูนย์ใหญ่ดีกว่า วันรุ่งขึ้นเขาก็จะมาทําเลย...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผักชีได้กล่าวถึงเรื่องการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันว่า “...
ค่าอาหารกลางวันได้มา 20 บาทต่อหัว ถ้าหากเราสามารถจัดหาของเราเองได้โดยใช้เรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง การตอบสนองหลักสูตร การฝึกปฏิบัติของเด็ก ไม่ได้มุ่งหวังนํามาขาย ทําเพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ว่า ปลูกผักทําอย่างไร จะเอาไปใช้ในอาหารกลางวันทําอย่างไร แต่ถ้าผลดีเลิศ คือ นําไปขายได้ 
ก็จะดีย่ิงขึ้น แต่ยังไปไม่ถึงไหน เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ เมล็ดพันธ์ุปุ๋ยอินทรีย์ ถ้าเรามีเรื่องพวกนี้
เข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนก็จะสะดวกขึ้น…” 
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ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการขอรับบริจาคเงินว่า “...คนมักจะไปบริจาค
ให้โรงเรียนใหญ่ๆ เช่น สิรินธร ในจังหวัดนครปฐม เพราะได้ขึ้นชื่อ มาโรงเรียนเล็กๆ เขาไม่ได้อะไร 
บางทีก็ไม่เชื่อว่าอยู่ในจังหวัดนครปฐม อยู่ติดกรุงเทพใครจะเชื่อว่าเด็กเราเดือดร้อนจริงๆ ถ้าจะไปก็ไป
ไกลๆ ในป่าในดง เพราะมีความคิดว่าโรงเรียนพวกนี้เขาเดือดร้อน เราไม่เดือดร้อน อีกเรื่องที่สําคัญ 
คือ จะขอบริจาควัดใหญ่ ๆ ต้องมีคนใกล้ชิดพาเข้าไป ต้องมีสาย เช่น วัดปฐมเจดีย์ อย่าง ผอ.จะไป
ขอรับบริจาคก็เข้าไมถ่ึง...” 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการขอรับบริจาคเงินว่า “...วิธีการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ต้องไปเปิดดูในเว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ๆ ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร เช่น CP ทรูปลูก
ปัญญา ปตท. SCG ปลูกผัก เลี้ยงปลา หรือการไฟฟ้า กฟภ.ก็ได้ เป็นบริษัทที่มองเห็นคุณค่าของ
การศึกษา อยากได้อะไรต้องลองขอไป แต่มีข้อคิดว่าต้องเลือกให้ดี ต้องรู้จักคนข้างใน อย่าหว่านไปทั่ว 
ถ้าไม่รู้จักใครก็ไม่ควรไปขอ เพราะจะถูกต่อว่าเป็นโรงเรียนอนาถา…” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อสนบัสนนุการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กลุ่มเครือขา่ยที ่1 
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คณะผู้วิจัยได้นําข้อคิดเห็นมาปรับแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ใหม่ได้ดังนี้  

 
เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิชาการ  
- เด็กนกัเรยีนอา่นออกเขียนได ้100% 
  
 
 
 
 
- เด็กนักเรียนเก่งวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
- ครูที่ไม่จบตรงวิชาเอกมีความรู้
ความสามารถในการสอนได ้

 
 
- เด็กไดร้ับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
- คะแนนสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้นใน
วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

 
- ครูเข้ารับการสัมมนาเทคนิคการสอน

วิชาภาษาไทยจากวิทยากรในพืน้ที/่
หมอภาษา 

- รวมนักเรียนและหมุนเวียนผู้สอน 
- จัดหาชุดวิชาภาษาไทยมาใช ้
- มีกิจกรรมเสรมิบทเรยีนใหท้ดลองใช ้
- ท่องศัพท์  
- จัดทําหนงัสือและรูปภาพคําศัพท์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
- มีวิทยากรจติอาสามาช่วยสอน  
- ครูที่จบไม่ตรงวิชาเอกเข้ารับการอบรม

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  

- จัดหาแบบฝึกสําเร็จรูป 
- จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
- จัดติวพเิศษใหก้ับนักเรียน 
- มีนิสิตจิตอาสามาช่วยสอน โดยมีรถ

รบัส่งและเบี้ยเลี้ยง 

 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- รร.หนองจิก 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ครูทั้ง 4 โรงเรียน 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- รร.ห้วยผักชี อ.1-2 
- รร.ไร่แตงทอง ป.1-2 
- รร.อ้อกระทุง ป.3-4 
- รร.หนองจิก ป.5-6 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 

ด้านบุคคล  
- มีครูเพิ่มขึ้น 
- ครูอัตราจ้างได้รับการบรรจใุห้มีความ
มั่นคง 

- ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
และครบ 12 เดอืน 

 
- ไม่สามารถดําเนินการได้ 
- ไม่สามารถดําเนินการได้ 
 
- เพิ่มเงินเดือนให้ครูอัตราจ้าง 

 
 
 
 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
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เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหารทั่วไป  
- ประชาชนหรอืผู้ปกครองเข้าใจ
ตระหนักและกลับมาเรียนในโรงเรยีน
บ้านเกิด 

- มีเด็กนกัเรยีนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น  
 
 
 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร ์
 
- มีสัญญาณ internet และ wifi ดี 
 
 
 
- สนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นและ
ให้เดก็นักเรียนได้เรียนรู ้

- มีทางม้าลายและสัญลักษณ์กอ่นถึง
โรงเรียนตลอดเส้นทางทกุโรงเรยีน 

 
- พูดคุยกับประชาชนในหมู่บา้น 
- ให้บุคลากรในโรงเรียนพูดเชิงบวก 
 
- สร้าง brand เช่น แจกเส้ือ

ทุนการศึกษา 
- ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ 
- ขอรับบริจาคในหน่วยงานที่จาํหน่าย 
- จัดซื้อให้ใหม ่
- รายงานผ่านทางเว็บไซตใ์ห้ศูนย์ใหญ ่
- หาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขแนะนําหรือ

อัพเกรด 
- จัดทําอินเตอรเ์น็ตชุมชน 
- จัดทําโครงการวิจัยการปลกูผักเพื่อ

ทําอาหารกลางวัน 
- มีหน่วยงานเขา้มาดําเนินการทําป้าย 

ติดสัญญาณไฟกระพริบ ตีเส้นบนถนน 

 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- รร.วัดไร่แตงทอง 
- รร.ห้วยผักชี 
- รร.หนองจิก 
- รร.ห้วยผักชี 
- รร.หนองจิก 
- รร.ห้วยผักชี 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- รร.ห้วยผักชี 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงาน 
- อบต.ทุ่งลกูนก 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
- อบต.ทุ่งลูกนก 
- อบจ.นครปฐม 

ด้านงบประมาณ  
- งบประมาณเพิ่มขึ้น  
 

 
- เขียนโครงการเพื่อขอรับการบริจาคตาม

หน่วยงานใหญ ่
- จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

 
- รร.หนองจิก 
- รร.อ้อกระทุง 
- รร.วัดไร่แตงทอง 

 
 ขั้นตอนที่ 6 และ 7 ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลการดําเนินการวิจัย 
นําเสนอรวมกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 ขั้นตอนที่ 5 และ 6 (หน้า 64 ) 
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ตอนที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 เริ่มต้นโดยการสร้างเครือข่ายพหุภาคี 
มี 6 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 5 และ 6 ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนขั้นตอนที่ 1 - 4
ดําเนินการเฉพาะโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของแต่ละโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนา

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้นําชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชน 
รวมทั้งนักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 26 คน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียน
วัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนมีสภาพทั่วไป ปัญหา และความต้องการ ดังนี้ 

 
1) โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557  
มีนักเรียน จํานวน 68 คน ไม่มีผู้อํานวยการ ครูประจําการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน สถานที่ต้ังของ
โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นที่เด่ียวกับวัด ปัจจุบันมีอาคารเรียนสองชั้น 1 หลัง ห้องเรียนระดับช้ันอนุบาล 
ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น ทําไร่อ้อย ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงโคนม เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16.1 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
 

สภาพปัญหา 
1. ครูมจีํานวนน้อย  
2. เด็กนักเรียน  

- เด็กไปโรงเรียนใหญ ่เพราะครูมาก มีเพื่อนเยอะ โรงเรียนเล็กไม่ทันสมยั  
- มีเด็กต่างด้าวทั้งพม่า ลาว เขมร 

3. ผู้ปกครอง  
- ใหลู้กไปโรงเรียนใหญ ่ๆ ทีดี่กว่า เพราะโรงเรียนเล็ก ๆ ไม่ทันสมัย ครูไม่มาก

เหมือนโรงเรียนใหญ ่และสภาพสังคมเปลี่ยนไป ในหมู่บ้านมีรถมารับไปเรียนในเมือง 
- ไม่สามารถช่วยสอนการบ้านลูกได้ เพราะเนื้อหายากมาก 
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4. ไม่มผีู้อํานวยการ มาอยู่ช่ัวคราวและย้ายไปอยู่ที่อ่ืนเกือบ 1 ปี  
5. สื่ออุปกรณก์ารเรียนการสอนไม่เพียงพอ  
6. ข้อสอบ O-NET ใช้ชุดเดียวทั่วประเทศ ไม่ได้ดูบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก คะแนน

สอบจึงตก 
7. ไม่มีงบประมาณ ครูต้องช่วยกันขายของเพื่อให้มีเงินมาจ้างครูอัตราจ้าง 
8. สพฐ.ไม่เคยเข้ามาดูแล ไมบ่รรจุครู ไมแ่ต่งต้ังผู้อํานวยการ 
9. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถจา้งครูมาช่วยสอนได้ เพราะติดระเบียบหรือ

ข้อกฎหมาย ช่วยได้แต่กิจกรรม 
 

2) โรงเรียนบ้านดอนซาก 
โรงเรียนบ้านดอนซาก ต้ังอยู่หมู่ที่ 11 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557  
มีนักเรียน จํานวน 110 คน มีผู้อํานวยการ 1 คน ครูประจําการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ 1 คน ปัจจุบันมีอาคารเรียนสองชั้น 1 หลัง อาคารชั้นเดียว 1 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ลูกจ้างใน
โรงงาน และเกษตรกรรม เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ โดยได้รับเกียรติบัตรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทองของจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16.2 แสดงสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านดอนซาก 
 
สภาพปัญหา 
1. ครู มีจํานวนน้อยและจบไม่ตรงวิชาเอก 
2. เด็กนักเรียน  

- มีพัฒนาการทางสมองต่างกัน มีทั้งเด็กสมาธิสั้นและเด็ก LD 
- อ่านหนังสือไม่ออก ลอกการบ้านเพื่อน copy internet 
- ติดเกมส์ เล่นจนถึงตี 1 ตี 2  

3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลกู ต้องไปทํางานหาเงินต้ังแต่เช้า ไม่ได้ทําอาหารเช้าให้ลูก  
4. สื่ออุปกรณก์ารเรียนการสอนเก่า ไม่สมบูรณ์ เช่น เครื่องดนตรี 
5. หลักสูตร ต้องเรียนเยอะมากถึง 10 วิชา เด็กไปเรียนต่อมีน้อย ในชีวิตจริงไม่ได้

นําไปใช้  
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6. สถานที ่
- อาคารเรียนไม่เพียงพอ 
- ห้องน้ําไม่เพียงพอ ต้องใช้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 

 
ความต้องการของโรงเรียนวดัทุ่งกระพังโหมและโรงเรียนบ้านดอนซาก 
1. มีครูเพิ่มขึ้นหรือมาช่วยสอนเสริม โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และครูผู้ชายวิชาพลศึกษา 
2. ใหค้รูและผูอํ้านวยการมาอยู่นาน ๆ 
3. ข้อสอบที่เหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียนในชนบท 
4. มีสื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ครทูี่ไม่ได้จบมาสามารถสอนได้ 
5. มีงบประมาณ โดยท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วยกันหาทุน เพราะส่วนกลางช่วยไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการโรงเรียนวดัทุ่งกระพังโหม

และโรงเรียนบา้นดอนซาก 
 

ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสองโรงเรียน มีดังต่อไปนี้ 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมได้กล่าวว่า “...โรงเรียนมีเด็ก

ต่างด้าวเยอะ เช่น ลาว พม่า เขมร เด็กในพื้นที่มักจะไปเรียนที่อ่ืน เช่น โรงเรียนมัธยมฐานบิน พอมี
เด็กเก่ง ซักพักก็ย้ายไปโรงเรียนดัง ๆ ผู้ปกครองคิดว่าโรงเรียนนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีเด็กเก่ง  
ไม่อยากส่งลูกเข้าเรียน ตัวผู้ปกครองเองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีเวลาดูแลลูก เนื้อหาวิชาที่
ลูกเรียนก็มีความยากเกินไปที่ผู้ปกครองจะสามารถสอนการบ้านได้...อีกอย่างหนึ่งอยากให้ครู และ 
ผอ.อยู่ที่โรงเรียนนาน ๆ ไม่ย้ายบ่อย...” 

 

เจ้าอาวาสโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมได้กล่าวว่า “... มีเด็กน้อย เด็กไปเรียนโรงเรียนใหญ่ 
เพราะคิดว่าโรงเรียนเล็กไม่ทันสมัย จํานวนครูน้อย เด็กติดเกม ครูควรหาเกมที่เป็นประโยชน์หรือใช้เกม 
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน อยากให้มีกฎเกณฑ์ที่ทําให้คนในพื้นที่ต้องเรียนในโรงเรียน 
ใกล้บ้าน...” 

 

ครูโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมได้กล่าวว่า “...โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ไม่มีผู้อํานวยการ มีครู  
3 ท่าน สอน 8 ช้ันปี รวมเด็กอนุบาลด้วย ขาดครูประจําแต่ละวิชา ภาระงานเยอะ แต่จํานวนครูน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนใหญ่ ทําให้กลายเป็นว่าโรงเรียนเล็กย่ิงภาระงานหนักกว่า ข้อสอบโอเนต 
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NT ยากเกินไป บางข้อครูเองยังทําไม่ได้ อยากให้ออกข้อสอบแยกตามบริบทแต่ละโรงเรียน เช่น 
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนตามชายแดน...”   

 

 ผู้อํานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน ได้กล่าวว่า “...โรงเรียน
ขาดงบประมาณ ไม่แต่งต้ังผู้อํานวยการมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ขาดบุคลากรทางการศึกษา ครูมีภาระ
งานเยอะ ทั้งทํางานเอกสาร ทั้งต้องเตรียมการเรียนการสอน ในส่วนของ อบต.เองก็ไม่สามารถจ้างครู
มาสอนได้ เพราะผิดระเบียบ เป็นหน้าที่ของ สพฐ...” 
 

ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนซากท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...โรงเรียนขาดเครื่องดนตรีที่สมบูรณ์ 
เครื่องเล่นของเด็กในสนามเด็กเล่น บางอย่างอันตราย ไม่ค่อยปลอดภัย บางโรงเรียนมีสระว่ายน้ํา  
มีวิชาศิลปะ มีวิชาต่าง ๆ พร้อม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ครูที่นี่ก็มีความสนใจเด็ก ทําให้เด็ก
อยากเรียน ลูกไม่อยากไปโรงเรียนอื่นเพราะรักครูที่นี่จริง ๆ ผู้ปกครองเองก็มีทุนทรัพย์พอที่จะส่งลูก
ไปโรงเรียนอื่นได้...” 

 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนซากได้กล่าวว่า “...ที่นี่ห้องน้ําไม่เพียงพอ เด็ก 100 กว่าคน  
แต่มีห้องน้ําแค่ 4-5 ห้อง ทั้งครูและนักเรียนต้องใช้ห้องน้ําร่วมกัน อาคารเรียนมีน้อย ห้องเรียนน้อย 
บางห้องไม่สามารถใช้เป็นห้องเรียนได้เต็มที่ เพราะใช้เป็นห้องจัดแสดงผลงานสําหรับการตรวจ
โรงเรียน การจัดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่สามารถนําไปใช้ได้จริง ไม่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน เรียนไปไม่ได้ใช้ เรียนยากและเยอะเกินไป เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม เลียนแบบ
นิสัยรุ่นพี่หรือต้นแบบที่ไม่ดี อ่านหนังสือไม่ออก ส่วนผู้ปกครองก็ต้องทํางาน ไม่มีเวลาดูแลลูกตัวเอง
และเนื้อหาก็ยากเกินกําลังที่จะสอนลูกได้...” 
 

ครูโรงเรียนบ้านดอนซากท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...โรงเรียนยังขาดครูและบุคลากรที่ตรง
สาขาวิชา โรงเรียนไม่มีครูที่สอนตรงเอก อย่างเช่น ครูภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีแต่
ครูภาษาไทย และวิชาเอกอนุบาล เอกประถม ส่วนเด็กมีความสามารถในการเรียนต่างกัน มีทั้งเด็ก
สมาธิสั้น เด็กเอลดี คนเก่งให้ทํางาน 5 นาทีก็เสร็จ แต่ในขณะที่อีกคน 50นาทีก็ยังไม่เสร็จ ยังไม่มีการ
ทดสอบนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนก่อนเข้าเรียน บางคนย้ายมาตอนใกล้จะจบซึ่งมีพ้ืนฐานค่อนข้างน้อย 
ครูก็ต้องใส่ใจมากกว่านักเรียนเก่า อยากได้เด็กฝึกสอน ที่จบมาตรงสาขาเอกมาช่วยสอน มีข้าวเที่ยง
ให้กินฟรี แต่ไม่มีเงินเดือนให้…” 

 

 ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...อยากได้ครูเพิ่มหรือมีครูมาช่วยสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย จะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ได้ เพราะผู้ปกครองไม่มีทุน
ทรัพย์ในการส่งให้เรียน โรงเรียนมีแต่ครูผู้หญิง อยากได้ครูพละผู้ชายด้วย…” 
 

 ครูอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...อยากได้เด็กฝึกสอนหรืออาสาสมัครมาช่วยสอนในแต่ละ
รายวิชาตามที่ถนัด เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมทั้งสื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบง่าย ๆ 
ที่เหมาะสําหรับครูที่ไม่ได้จบตรงเอกวิทยาศาสตร์มาสอนได้...” 
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2. กําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัด

ประชุมสัมมนาตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของแต่ละ
โรงเรียน รวมท้ังนักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 27 คน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านดอนซาก 
สรุปเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียนได้ดังนี้ 
 

โรงเรียน เป้าหมาย แนวทาง 
วัดทุ่งกระพังโหม 
บ้านดอนซาก 

- มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม โดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

- มีครูครบทุกช้ันปีและจบตรงวิชาเอก 
- เด็กนักเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
- เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 
- เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย 

 
 
- เด็กนักเรียนเก่ง 
 
- โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องทุนและ
อุปกรณ์การศึกษา 

 
 

- โรงเรียนเขียนโครงการเสนอ อบต. 
- อบต.สนับสนุนงบประมาณ 
 
- ทําไม่ได้ เพราะไม่มีเด็ก 
- ทําไม่ได้ เพราะไม่มีคร ู
- แจ้งผู้ปกครอง 
- ให้รับประทานข้าวเช้าและกลางวัน 
- ให้ด่ืมนม 
- แจกชุดนักเรียน ป.1 - ป.4 เพิ่มให้
อีกคนละ 500 บาท 

- ให้ความสนใจ ดูทําการบ้านและ
อ่านหนังสือ 

- ผลิตของหรือสนิค้าขาย 
- ทอดผ้าป่าการศึกษา 
- การบริจาค 
- ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 2 
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ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสองโรงเรียน มีดังต่อไปนี้ 
ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...โรงเรียนควรมีครูครบทุกช้ันเรียน อย่างน้อย 8 คน และจบตรง

วิชาเอก ตอนนี้ครูแต่ละโรงเรียนต้องสอนนักเรียน 2 ช้ันอยู่ห้องเดียวกัน ต้องสอนกันทั้งวัน สอนไม่ได้ 
ก็ต้องสอน ครูเราก็เหนื่อยเป็น 2 เท่า เราไม่สามารถคละนักเรียนได้ เพราะเนื้อหาการเรียนแต่ละชั้น
ต่างกัน ไม่สามารถมาบูรณาการกันได้ ถ้าเอา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 มารวมกัน แล้วครูคนเดียว มันสลับกัน 
ไม่ถูก อย่าง ป.1 จะรวมกับ ป.ไหนไม่ได้เลยเพราะ ป.1 เป็นพื้นฐาน ต้องเน้นการอ่านภาษาไทยกับ
คณิตศาสตร์ ถ้า ป.1 ไม่ดีจะไป ป.2 ป.3 ป.4 ได้ยังไง พ้ืนฐานหรือตัวขับเคลื่อนที่สําคัญเลย คือ 
อนุบาลกับ ป.1 ก่อน ต้องอ่านหนังสือให้ออกก่อน...” 

 

ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...อยากเห็นนักเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น อีกอย่างหนึ่งอยากให้
ผู้ปกครองให้เด็กรับประทานอาหารเช้ามาก่อน ข้าวเช้าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเด็ก จะเป็นปัจจัยส่งเสริม
สมาธิเด็ก สมองดี พ่อแม่ที่ทํางานโรงงาน ไม่มีเวลา ส่วนใหญ่ก็มากินแค่โจ้กหมูที่หน้าโรงเรียน มีแม่ค้า
มาขาย...”   

 

ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...โรงเรียนต้องทําให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การ
จะให้เด็กมาโรงเรียนต้องพร้อมก่อน ต้องสร้างความมั่นใจให้ทางผู้ปกครองว่าทางโรงเรียนนั้นพร้อม 
ในอดีตสมัยเรียน เรียนที่โรงเรียนไกลปืนเที่ยงมาก แต่ว่าพร้อมทุกอย่าง เรียนฟรี มีจักรยานให้ 
อุปกรณ์การเรียนฟรีทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่า ทําไมหลาย ๆ คนอยากเข้าเมืองกันหมด โรงเรียน 
ในเมืองพร้อมทุกอย่าง ดีทุกอย่าง พูดถึงความพร้อมทุกอย่างมันอยู่ที่ทุนตัวเดียว ทุนได้มายังไง ก็ต้อง
สร้างโครงการขึ้นมา เมื่อสร้างมาแล้วสามารถใช้ได้ทุกโรงเรียน ทุกหน่วยงาน หรืออาจจะเป็นต้นแบบ
วิชาชีพก็ได้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เช่น ราชภัฏฯ เทคโน วิทยาลัยการ
อาชีพ เหมือนกับโครงการช้าง โครงการเบียร์สิงห์ เราต้องทําให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ตรวจสอบได้...” 

 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนซากได้กล่าวว่า “...โรงเรียนเริ่มมีเด็กเพิ่มขึ้น คือ ทางโรงเรียน
เราได้รับครูอนุบาลมาอีก 1 คน ซึ่งครูเขาทํางานดี เด็กรัก ทําให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น อีกอย่างหนึ่ง
ทางรัฐบาลจะมีค่าชุดให้กับเด็กหัวละ 360 บาท แต่ทางโรงเรียนจะให้งบเพิ่มหัวละ 500 บาท สําหรับ
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4 เพราะต้องซื้อชุดลูกเสือสํารองและชุดลูกเสือสามัญ ผู้ปกครองเห็นว่าครู
เข้าถึงเด็ก ดูแลเด็กดี เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีครูเพิ่มขึ้น ทําให้เริ่มมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ทาง
โรงเรียนจะบังคับให้เด็กทานข้าวเช้ามาทุกวัน มื้อเที่ยงก็บังคับให้กิน ไม่ต้องเอาข้าวมากินเอง ครูคอย
ดูแลเด็กและกินข้าวพร้อมกับเด็ก...” 
 

ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...อยากได้ครูที่ตรงกับวิชาเอก อยากให้ลูกเก่งในด้านวิชา
หลัก ๆ และมีกิจกรรมเสริม...” 
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3. การเสริมประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู้ปกครองของทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้อํานวยการกองการศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําแพงแสน และนักวิจัย จํานวน 16 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีจุดเด่นในการเรียนการสอนแบบทางไกลจากโรงเรียนวังไกลกังวล และการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน ปัจจุบันมีนายชยันต์ เพชรศรีจันทน์ เป็น
ผู้อํานวยการ มีครูประจําการ 4 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักเรียน 68 คน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงการศึกษาดงูานที่โรงเรยีนบ้านหนองผือ 
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ผลการศึกษาดูงาน พบว่า โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 
โดยช้ัน ป.1 – ป.2 และ ป.3 – ป. 4 มีครูห้องละ 1 คน ส่วนชั้น ป. 5 และ ป.6 มีครูแยกไปสอนชั้นละ 
1 คน บางครั้งผู้อํานวยการโรงเรียนเข้าไปช่วยสอนด้วย และใช้วิธีการเรียนแบบทางไกลจากโรงเรียน
วังไกลกังวล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องครูไม่เพียงพอครบทุกช้ันปีหรือจบไม่ตรงวิชาเอก โดยการนําเด็ก
นักเรียนมาอยู่ในห้องเดียวกันแต่อยู่กันคนละมุม มีครูคอยแนะนําและดูแลเด็กให้เรียนตามโทรทัศน์ 
ซึ่งพบปัญหา เช่น เสียงตีกัน เด็กแอบมองโทรทัศน์อีกเครื่องหนึ่ง เด็กตามบทเรียนไม่ทัน ครูจะใช้
วิธีการสอนเสริมในช่วงเวลาพักเที่ยง หลังเลิกเรียน และในวันเสาร์ ส่วนในอดีตมีปัญหาเรื่องสัญญาณ
ไม่ดี ซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนได้ตัดสินใจซื้อสัญญาณดาวเทียมของ PSI แทน ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็ก
อาจมีข้อดีที่ครูสามารถสอนเด็กได้เป็นรายบุคคล  

 
นอกจากนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน ได้แก่ การทําปุ๋ยหมักใบไม้ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักผักตบชวา สวนสมุนไพร เช่น 
ใบหญ้านาง ว่านหางจระเข้ แก้วมังกร โสม หาบเงินหาบทอง ฟักข้าว เป็นต้น การเลี้ยงกบ การเลี้ยง
ปลาดุกในโถ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การทําแก๊สชีวภาพ การทํา
ฮอร์โมนนม การปลูกข้าวและสีข้าวกล้องไว้เป็นอาหารกลางวัน การทําไร่นาสวนผสม เช่น ปลูกผัก 
พริก มะนาว ถั่วนั่ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีร้านสหกรณ์ไว้ให้เด็กนักเรียนได้ซื้อและขายสินค้ากันเองด้วย  
มีเวทีคนเก่งให้เด็กนักเรียนได้แสดงออก เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง ซึ่งโรงเรียนมีวงดนตรีขนาดเล็กให้
เด็กได้เล่นและแสดงในงานต่าง ๆ ช่วยให้เด็กสามัคคี มีมารยาทอ่อนโยน ไม่ด้ือ ในขณะเดียวกันชุมชน
ได้เข้ามาช่วยหากโรงเรียนมีอะไรขาดเหลือ โรงเรียนได้เกื้อกูลชุมชนเช่นกัน เช่น ให้เข้ามาตกปลาใน
โรงเรียนได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีกว่า “โรงเรียนขนาดเล็ก ผอ.ต้อง

เข้าไปช่วยสอน ครูเหนื่อย เราต้องช่วยกัน เตรียมข้อมูลการเรียนการสอนให้พร้อม ไปประชุมข้างนอก
โรงเรียนให้น้อย ไม่เน้นเอกสาร ไม่มีผักชี ทํางานแบบสามัคคีเสียสละทุ่มเทเพื่อในหลวง เพื่อแผ่นดิน 
เสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้ามาโรงเรียน ไม่ต้องรอเจ้านาย ทําเองได้เลย อยู่กับเด็กและผู้ปกครอง สร้างแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทําจากสิ่งเล็ก ๆ ที่มีอยู่แล้ว ค่อย ๆ 
รวมเป็นเรื่องใหญ่ จะเป็นพลังเอง...” 

 
ในขณะที่คณะครูและผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานได้สะท้อนความคิดเห็น เช่น 

ครูอมร โรงเรียนบ้านดอนซากได้กล่าวว่า “...ผอ.มีความสามารถพิเศษเรื่องดนตรี ทําให้เด็กเล่นดนตรี
ได้ เด็กมีความสุข โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย เด็กได้เรียนรู้ ภูมิใจกับที่ตนเองได้ทํา  
ทั้งเลี้ยงไก่ ทําปุ๋ย ทํานา ปลูกผักไร้สารพิษ วันศุกร์ก็ได้แต่งตัวสวย ๆ มาโรงเรียน ทํากิจกรรมอะไรก็ได้
ที่ตัวเองชอบ โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล มีครูเคยสอนโรงเรียนเอกชน บางครั้ง
ครูก็เปิดทางไกลช้ัน ป.1 ให้เด็กดู เด็กลายมือสวย ผอ.ก็เอาจริง ให้นักเรียนท่องศัพท์ สถานที่ของ
โรงเรียนก็ร่มรื่นกว้างขวาง มีต้นไม้เยอะ มีคนมาเยี่ยมโรงเรียนเรื่อย ๆ ทําให้มีเงินเข้ามาด้วย...”  
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ในส่วนของครูตุ๊ก โรงเรียนบ้านดอนซากได้เพิ่มเติมกล่าวว่า “...โรงเรียนไม่ได้เน้นการไปเรียนต่อของเด็ก 
แต่เน้นให้เด็กอยู่รอดในชุมชน เอาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้...” ในขณะที่ครูวันเพ็ญ โรงเรียน
วัดทุ่งกระพังโหมได้กล่าวว่า “...หลังจากไปศึกษาดูงานมาได้นําความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียมมาปรับใช้ได้...” ในส่วนของผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางไปด้วย ได้กล่าวว่า “...ชอบ
โรงเรียนตรงที่สอนให้เด็กรับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ในวันเสาร์ให้เด็กมาโรงเรียน ดูแลต้นไม้
ของตนเอง...” เช่นเดียวกับผู้อํานวยการส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน ได้กล่าว
ว่า “...ชอบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ร่มรื่นดีมาก...” 

 
4. วิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ผู้วิจัยได้ร่างแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
และโรงเรียนบ้านดอนซาก (กลุ่มเครือข่ายที่ 2) หลังจากนั้นได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่าย
พหุภาคีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการเสนอความต้องการและข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายภายนอกถึงความเป็นไปได้ในการให้การ
สนับสนุนทั้ง 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านดอนซาก โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ตัวแทนครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสนและตําบลวังน้ําเขียว รวมทั้งนักวิจัย จํานวน 25 คน 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ศกัยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายที ่2 
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คณะผู้วิจัยได้นําข้อคิดเห็นมาปรับแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ดังนี้  

 
เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิชาการ  
- มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม  
 
 
 
 
 
 
 
- เด็กนกัเรยีนเก่งขึ้น 
 
 
- ครูมีเทคนิควิธกีารสอนคณิตศาสตร ์
- ครูมีส่ืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะกับครูไมไ่ด้จบตรงวิชาเอก 

 
- จัดนิสิตจิตอาสามาช่วยสอนเสริมวิชา

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

- อบต.สนับสนุนรถรับส่ง 
- โรงเรียนสนับสนุนค่าตอบแทนชั่วโมง

ละ 200 บาท 
- จัดค่ายคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ในช่วงปดิเทอม 
- ให้ความสนใจ ดูทําการบ้านและอ่าน

หนังสือ 
- ให้เดก็ไปติวที่ มรภ.นครปฐม 
- เชิญวิทยากรบรรยาย เช่น ครูสุนันท ์
- จัดอบรมครูเพื่อผลิตส่ืออุปกรณท์าง

วิทยาศาสตร์แบบง่าย 

 
- ม.เกษตรศาสตร ์
 
 
- อบต.วงัน้ําเขยีว 
- รร.บ้านดอนซาก 
 
- อบต.กําแพงแสน 
- รร.วัดทุ่งกระพังโหม 
- ครูและผู้ปกครอง 
 
- รร.บ้านดอนซาก 
- ม.เกษตรศาสตร ์
- ม.เกษตรศาสตร ์
 

ด้านบุคคล  
- มีครูครบทกุชัน้ปีและจบตรงวิชาเอก 

 
- เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 

 
- ทั้ง 2 โรงเรียน 

ด้านบริหารทั่วไป  
- เด็กนกัเรยีนมจีํานวนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
- เด็กนกัเรยีนได้รับประทานอาหารเช้า 
 
- เด็กนกัเรยีนได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย 

 
- ให้ผู้ปกครองเชญิชวน 
- แจกอุปกรณก์ารเรยีน ทุนการศึกษา 
- แจกชุดนักเรียน ป.1 และ ป.4 โดย

จ่ายเงินเพิ่มเป็นคนละ 500 บาท 
- ครูแจ้งผู้ปกครอง 
- ให้ร้านค้ามาขายอาหารตอนเชา้ 
- ให้รับประทานขา้วเช้าและกลางวัน 
- ให้ดื่มนม 
- ให้ออกกําลังกาย 
- นิสิตพลศึกษามาช่วยจัดกิจกรรม 

 
- ผู้ปกครอง 
- รร.วัดทุ่งกระพังโหม 
- รร.บ้านดอนซาก 
 
- รร.บ้านดอนซาก 
- รร.บ้านดอนซาก 
- ครูและผู้ปกครอง 
- รร.บ้านดอนซาก 
- รร.บ้านดอนซาก 
- ม.เกษตรศาสตร ์

ด้านงบประมาณ  
- โรงเรียนมีความพร้อมในเรือ่งทุนและ
อุปกรณ์การศึกษา 

 
 
 

 
- ผลิตของหรือสนิค้าขาย 
- ทอดผ้าป่าการศกึษาสร้างซุ้มเสาธง 
- การบริจาค 
- สร้างเครอืข่ายทางเฟสบุ๊ค 

 
- ทั้ง 2 โรงเรียน 
- อบต.วังน้ําเขียว 
- รร.บ้านดอนซาก 
- ครูสุวรรณา 
- ครูอัจฉรา 
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5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คณะผู้วิจัยและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ได้วางแผน

ร่วมกันในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการ โดยเฉพาะครู 
ที่จบไม่ตรงวิชาเอกใน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยใช้สถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 34 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนซาก 7 คน โรงเรียนวัดทุ่ง
กระพังโหม 5 คน โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 5 คน โรงเรียนวัดห้วยผักชี 3 คน โรงเรียนวัดหนองจิก 10 คน 
และโรงเรียนวัดไร่แตงทอง 4 คน ผลการดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดําเนินการในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยเรียนเชิญ

คุณครูบรรจง แสงนภาวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนยายหอม มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 คน สรุปเนื้อหาสาระสําคัญ
ของการอบรม มีดังนี้ 

- แรงบันดาลใจของคนเป็นครู 
- เล่าสู่กันฟัง “ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก” 
- ปัญหาการอ่านและการเขียน 
- สอนอย่างไรให้อ่านเขียนได้ 
- ปัญหาที่ครูผู้สอนชั้น ป.1 – 3 พบ เช่น นักเรียนจําพยัญชนะ สระไม่ได้ การประสม
พยัญชนะ สระ ให้เป็นคําหรือพยางค์ การเปลี่ยนรูปของสระเมื่อเจอตัวสะกด  

- แนะนําสื่อ หนังสือ สื่อจากแผ่นซีดี 
- สอนอ่านนิทานอย่างมีชีวิตชีวา 
- ฝึกปฏิบัติการทําสื่อด้วยตนเองจากวัสดุที่วิทยากรเตรียมมาให้ เช่น สื่อถุงกาแฟ
เผยแพร่การอ่าน การ์ตูนเพิ่มพูนการอ่าน ฝึกทํา pop up สํานวนและทําดีเพื่อพ่อหลวง 

- มอบหนังสือดีที่เด็กไทยควรอ่านให้แต่ละโรงเรียนกลับนําไปใช้สอน ได้แก่ หนังสือ
อ่านเรียนไทย หนังสือชุดพระราชดํารัสและเด็กดีกับท่าน ว วชิรเมธี หนังสือชุด
โครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มจิ๋ว ชุดสื่อ
เพื่อสร้างกิจกรรม และผลงานนักเรียนโรงเรียนดอนยายหอม 

 
นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น 
“...วันนี้ได้เรียนรู้กับครูบรรจงในสาระวิชาภาษาไทย ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองมาก 

เพราะว่าเป็นครูใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการสอนบางครั้งเจอปัญหาในการสอนก็ไม่สามารถ
แก้ไขได้ตรงจุด แต่จากการอบรมครั้งนี้ครูบรรจงได้ช้ีแนะแนวทางในการสอน เทคนิควิธีการสอน การสร้างสื่อ
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการสอนให้มีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นครูของ
โรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันต่างก็เอาปัญหาของตนเองมาพูดคุยกัน ทําให้ได้ความรู้มากข้ึน และถ้าเจอ
ปัญหาดังกล่าวก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที...” 
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“...ได้เรียนรู้การทําสื่อต่าง ๆ วิธีหรือเทคนิคการสอน สามารถนําไปใช้สอนระดับปฐมวัยที่
สอนอยู่ได้ ได้รับสื่อเยอะ สามารถนําไปใช้ได้ทุกระดับช้ัน...” 

 
“...วันนี้ได้รับความรู้มาก สิ่งที่จะนําไปใช้ คือ พยัญชนะ ซึ่งเด็กที่โรงเรียนท่องพยัญชนะไม่

เหมือนกัน เพราะจํามาจากหลาย ๆ คนที่ถ่ายทอดให้มาจากรุ่นเก่าบ้าง รุ่นใหม่บ้าง และอีกสิ่งหนึ่งที่
ชอบและจะเอากลับไปสอนเด็ก ๆ คือ บทเพลงและการทําสื่อการสอน...” 

 
“...สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและส่วนรวม เพื่อคุณภาพของผู้สอน

และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในนโยบายเชิงรุกและในความ
ร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย...” 

 
“...สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตลอดจน

ไปบูรณาการได้ในทุกวิชา...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดําเนินการในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยเรียนเชิญ 

ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 26 คน สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการ
อบรม มีดังนี้ 

- ทักษะการสังเกต  
- ทักษะการตั้งสมมติฐาน  
- ทักษะการทดลอง  
- การสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุอุปกรณ์ในชีวิตประจําวัน  
- การตรวจสอบแป้งจากพืช  
- กิจกรรมสายใยอาหาร  
- การทําโครมาโตกราฟฟี่  
- การหาอัตราส่วนแป้งเปียก  
- การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
- การต่อเซลล์กําเนิดไฟฟ้า  
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไดนาโม 

 
นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น 
“...ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การค้นคว้า การทดลอง 

การหาเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ การสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐานตัวช้ีวัด ช้ัน ป.5 – 6 เพื่อให้
นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ จะได้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ ได้มากย่ิงขึ้น...” 

 
“...ได้เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก นําไปใช้สอนเด็กให้รู้จักทดลอง 

สังเกต และคิดหาวิธีค้นพบการทําที่ถูกต้อง เด็กจะได้รักที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะสนุก ไม่น่า
เบื่อ และตื่นเต้น...” 

 
“...ได้เรียนรู้ถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก แม้แต่เราไม่มีอุปกรณ์การ

ทดลองที่คิดว่าต้องใช้สารเคมี แต่เรานําของที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ได้ ซึ่งสามารถนําความรู้ไปใช้สอนเด็ก
นักเรียนได้...” 

 
“...ได้รู้ถึงการนําของใช้ในชีวิตประจําวันที่มีอยู่ที่บ้าน เช่น อุปกรณ์การทําครัวมาใช้

ทดลองได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมาทดลองให้นักเรียนได้ดู และสามารถนําความรู้
ไปใช้สอนนักเรียนได้ วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่น่าสนุก...” 
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“...วันนี้ได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ความรู้เยอะมาก สิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทดลองในวันนี้จะ
นําไปสอนเด็ก ๆ ได้ทดลองสิ่งต่าง ๆ ให้มากที่สุด เช่น การจุดสีแล้วจุ่มน้ําง่ายมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มี
ราคาแพงก็สามารถสอนนักเรียนได้...” 

 
“...ได้เรียนรู้แนวการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถหาได้ ตลอดจนแนวทางทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง แนวการใช้วิธีการเรียนการสอน การทดลอง ผู้เข้ารับการอบรมสามรถนําไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดําเนินการในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยเรียนเชิญ
อาจารย์ขจิต ฝอยทอง นักวิชาการอิสระ และอดีตอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 คน สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการอบรม มีดังนี้ 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใช้ภาพผลไม้และให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์
กับผลไม้ จับคู่สีกับผลไม้ การสอนเรื่องวันและสีประจําวัน การสอนเรื่องอวัยวะใน
เรื่องร่างกาย 

- เทคนิคการสอนและแผนการสอน 
- คําศัพท์และการออกเสียง เช่น ตัวเลข ประเทศในอาเซียน 
- การเรียงประโยค 
- การเขียนใบงาน 
- กิจกรรมและเกมส์ที่นําไปใช้กับนักเรียน 
- แหล่งข้อมูลที่นํามาใช้ในการเรียนการสอน 
 

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น 
“...การอบรมในวันนี้มีประโยชน์มาก เพราะเป็นคนที่ไม่ถนัดวิชาภาษาอังกฤษ และครู

อัตราจ้างที่เพิ่งมาสอนได้ไม่นาน ทําให้ขาดประสบการณ์ในการสอน แต่จากการอบรมในครั้งนี้ ทําให้
รู้จักหลักในการสอนที่ถูกต้อง ขั้นตอนในการสอน สอนอย่างไรไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไป...” 

 
“...ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่สนุกสนาน สามารถนําไปปรับใช้กับนักเรียนให้สนุกสนาน 

เด็ก ๆ คงชอบมาก ๆ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ...” 
 
“...ได้เทคนิคและแนวทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสร้างบรรยากาศในการเรียน ทําให้

วิชาภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ...” 
 
“...ได้วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กได้เข้าใจได้ง่าย รู้เร็ว รู้ลึก สนุกสนาน ไม่เบ่ือ เด็ก

อยากเรียนทุกวัน และชอบวิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น จะนําความรู้ไปพัฒนาการ
สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้...” 

 
“...ได้ความรู้เกี่ยวกับคําและเทคนิคการสอน เช่น หารูปภาพ แล้วให้นักเรียนตอบก่อน

การสอน หาเพลงมาเปิดให้นักเรียนฟังเพื่อจะให้เด็กผ่อนคลาย เวลาเรียนจะได้ไม่เบื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ...” 

 
“...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ การออกเสียง ฝึกการแสดงออกในท่าทาง ตัวเลข ใบ้คํา ร้องเพลง 

และการสร้างแผนการสอน สื่อต่าง ๆ แบบทดสอบ และเทคนิคการเรียนรู้เกี่ยวกับคําถาม คําตอบ  
ได้ฝึกความสามัคคี การทํางานรวมกับผู้อ่ืนด้วย...” 
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“...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข ประเทศอาเซียน คําทักทาย การใบ้คํา การเรียงประโยคที่
เป็นขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเขียนแผน ได้ฝึกการสอน สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้...” 

 
“...จะนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเตรียม

นักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ให้กล้าพูด กล้าแสดงออกในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดําเนินการในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเรียนเชิญ
ดร.วรงค์ศรี แสงบรรจง จากสถาบัน Math Talent และอดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 19 คน สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการอบรม มีดังนี้ 

- เทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กรักคณิตศาสตร์ 
- การบวกแบบขาด การลบแบบขอยืม  
- การคูณ การหาร เศษส่วน  
- การสอนโดยใช้สื่อและรูปภาพ  
- การสอนคณิตคิดเป็นภาพ 
- โจทย์ปัญหาแบบบาร์โมเดล มองให้เห็นภาพ 
- การใช้ตารางร้อยกับสูตรคูณ 
- การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
- หนังสือคู่มือติวเด็กช้ัน ป.3 
 

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น 
“...ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนและการใช้สื่อในการสอนนักเรียน สนุก ไม่น่าเบ่ือ 

สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้...” 
 
“...ได้เรียนรู้การใช้ตารางร้อย ใช้โมเดล ใช้สื่อเศษส่วน โดยเน้นการเรียนรู้จากนามธรรม

ไปรูปธรรม ทําให้การเรียนคณิตศาสตร์จากยากไปง่าย ไม่น่าเบ่ือ เข้าใจง่าย สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การเรียนการสอนนักเรียนได้มาก...” 

 
“...ได้เรียนรู้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ภาพแทนค่า ทําให้การเรียนคณิตศาสตร์

ดูง่ายขึ้น การบวกแบบขาด การลบแบบยืม ซึ่งเด็กจะเข้าใจได้ยาก แต่วิธีการสอนที่วิทยากรนํามาสอน
ทําให้ทุกอย่างดูง่าย สนุกสนาน น่าเรียนรู้...” 

 
“...ได้ฝึกวิธีการสอนและเทคนิคการสอน ให้นักเรียนได้เข้าใจแหล่งที่มามากกว่าการ

ท่องจํา เน้นการเรียนอย่างเข้าใจ และมีเทคนิคในการสอนโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ โมเดลต่าง ๆ ให้
นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น...” 

 
“...นําไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กจะชอบคณิตศาสตร์ 

เมื่อเข้าใจความคิดรวบยอด หากสอนคณิตศาสตร์ถูกวิธีจะทําให้ไม่น่าเบ่ือและไม่ยากสําหรับเด็ก
นักเรียน และเด็กจะสนุกสนานในการเรียนโดยการใช้สื่อ...” 

 
“...ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์หญิง (สวยมากค่ะ) ได้อุปกรณ์สื่อการสอน 

สามารถนํากลับไปใช้สอนนักเรียน วิธีการคิดสามารถเอาไปตอบและอธิบายให้เด็กฟังได้ถูกต้อง...” 



71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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 ในระหว่างกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณครูบรรจง แสงนภาวรรณ ได้ประสานกับ 
คุณนิสา บัวจุด ผู้จัดการฝ่ายขายตรง บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด มาแนะนําหนังสือและสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งทางบริษัทมีความยินดีให้สิทธิ
พิเศษ โดยการเพิ่มหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้อีก 1 เท่าของจํานวนเงินที่จัดซื้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงการแนะนําหนังสือและสือ่อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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6. การเตรียมความพร้อมและสะท้อนผลเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น โรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ได้จัดหาหนังสือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 แสดงสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
 

2) โรงเรียนบ้านดอนซาก ได้พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมโดยการทาสีห้องเรียน รูปสัตว์
ในสนามเด็กเล่น ยางรถยนต์ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Base Learning : BBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 แสดงการพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านดอนซาก 

 
3) โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ได้จัดหาหนังสือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

และได้พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมโดยการทาสียางรถยนต์และทําร่มในบริเวณสนามเด็กเล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 แสดงสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาห้องเรยีนและสิ่งแวดล้อมโรงเรยีนวัดไร่แตงทอง
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4) โรงเรียนวัดหนองจิก ได้จัดหาหนังสือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 แสดงสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหนองจิก 
 
5) โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ได้จัดหาหนังสือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 

และได้พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมโดยการทาสีห้องเรียน จัดหารูปภาพมาติดตามฝาผนัง
ห้องเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Base Learning : BBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 แสดงสื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
 
6) โรงเรียนวัดห้วยผักชี ได้จัดหาหนังสือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และ

ได้พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Base Learning : BBL 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 แสดงการพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดห้วยผักช ี
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นอกจากนี้ ระหว่างการดําเนินการวิจัยในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ได้มีภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนในโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
เบื้องต้นตามแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

 
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมของขวัญและเงินจํานวน 10,000 บาท

ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กและทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนวัดไร่แตงทอง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 แสดงการร่วมจัดกิจกรรมวันเดก็และทอดผา้ป่าการศึกษา 
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดโครงการครูขออาสาพัฒนาโรงเรียน โดยการ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง มีนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนวัดห้วยผักชี เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน 
ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 แสดงการจัดกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์และพฒันาโรงเรียน 
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วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ได้มาร่วมจัดกิจกรรม 
“ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN” ณ โรงเรียนวัดหนองจิก โดยมีนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 200 คน นับว่าเป็นเครือข่ายภาคเอกชนอีกหนึ่งเครือข่ายที่ได้มาร่วมกัน
สร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการวิจัย
ซึ่งกิจกรรมค่ายการเรียนรู้สู่ AESAN มีหลักการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงการจัดกิจกรรมค่ายการเรยีนรู้สู่ AESAN 
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วันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 อาจารย์ขจิต ฝอยทอง อดีตอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งได้มาเป็นวิทยากรในคราวที่จัดฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มาช่วยครูและนักเรียนจัดกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ” 
ณ โรงเรียนวัดหนองจิก มีนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
โรงเรียนวัดห้วยผักชี โรงเรียนวัดไร่แตงทอง และโรงเรียนใกล้เคียงอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนอง
กระทุ่มและโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 171 คน ซึ่งวิทยากรได้พบว่า
นักเรียนทั้งหมดไม่เคยเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมพบปัญหา เช่น นักเรียนชอบจําอักษร 
b และ d สลับกัน วิทยากรได้ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว b และ d แต่ก่อนที่จะแข่งกัน
เขียนได้ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงและทําให้เห็นความแตกต่างของพยัญชนะทั้ง 2 ตัวก่อน  
ซึ่งวิทยากรได้เล่าว่า “...กิจกรรมในการเล่มเกม ตอนเล่นเกมจะทําให้รู้ว่า นักเรียนเป็นอย่างไรในการ
ทํางานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบในการทํางาน กิจกรรมที่นักเรียนได้
ช่วยเหลือกัน คือ การให้เพื่อนช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้อง โดยสอนพี่ ๆ พับกระดาษก่อนแล้วเอาวิธีการ
สอนไปสอนเพื่อน ๆ และน้อง ๆ วิธีการนี้ได้ผลในกรณีที่มีคนจํานวนมาก วิทยากรต้องออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ไม่จําเป็นต้องสอนเองเพียง  
แต่อํานวยความสะดวกให้นักเรียนเท่านั้น การวางแผนดีเหมือนสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ตอนนักเรียน
พับปลาออกมาได้เป็นที่ประทับใจ นักเรียนสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาศิลปะ 
เพราะนักเรียนออกแบบสีปลาและลายตัวปลาของนักเรียนเอง กิจกรรมส่วนใหญ่ทําให้นักเรียน
สนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รักภาษาอังกฤษและอยากเรียนภาษาอังกฤษ
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและอยาก
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ได้...” ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีจิตอาสา มาร่วมกันสร้างความ
เข้มแข็งเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการวิจัยนี้ ดังภาพ 
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ภาพที่ 35 แสดงการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
  

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
ได้เข้าไปดูแลซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตที่มีปัญหาให้กับโรงเรียนวัดห้วยผักชี ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 แสดงการเข้ามาดูแลซ่อมแซมระบบอนิเตอรเ์ต 
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 การสะท้อนผลการวิจัย 
ขั้นตอนสุดท้าย เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันสะท้อนผลการวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับ

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัด
เวทีแสดงความคิดเห็นที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จํานวน 29 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 6 โรงเรียน จํานวน 16 คน 
ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบล 3 ตําบล จํานวน 3 คน ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 1 คน ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน 
และนักวิจัย 3 คน สรุปความคิดเห็นได้ว่า โครงการวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา
ทั้งในด้านครูไม่ครบชั้น ครูจบไม่ตรงวิชาเอก ไม่มีงบประมาณ ซึ่งทําให้การเรียนการสอนทําได้ไม่เต็มที่ 
โครงการนี้ได้ช่วยพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของ
นักเรียน มีการระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน มีโอกาสได้พูดคุยกับ
ผู้ปกครอง มีการทําแผนพัฒนาโรงเรียน และควรมีโครงการวิจัยนี้อย่างต่อเนื่อง ดังมีข้อคิดเห็นต่อไปนี้ 

 
“...เป็นโครงการที่ดี ทําให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งบุคคลภายนอก

มองว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเลย แต่ในความเป็นจริงมีปัญหาเกือบทุกด้าน เช่น ขาดแคลนครู ครูไม่ตรง
วิชาเอก ครูสอนคนเดียว 2 – 3 ช้ัน ขาดงบประมาณที่จะพัฒนาให้โรงเรียนขนาดเล็กเทียบเท่า
โรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ได้ ครูมีภาระมากขึ้น ต้องทําตามหน่วยเหนือแทบไม่ไหว ไม่มีเวลา
พักผ่อน เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องมาทํากัน...” 

 
“...โครงการวิจัยนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดความ

พร้อมในด้านต่าง ๆ คือ 1) ด้านงบประมาณ ซึ่งโรงเรียนจะได้งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อ
ดูแลเด็กนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ น้อย ผู้บริหารต้องวิ่งหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ มาพัฒนาโรงเรียนเอง  
2) ด้านบุคลากร เป็นปัญหาหลักของโรงเรียน ขาดครูผู้สอนครบชั้น การเรียนการสอนทําได้ไม่เต็มที่ 
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้ลงมาพื้นที่ทําการศึกษาและดูปัญหาของแต่ละ
โรงเรียน ซึ่งเรียนขนาดเล็กมักจะขาดการดูแลจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๆ ที่ปริมาณงานด้านต่าง ๆ 
เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ ทําให้โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และถ้าครูไม่มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ย่ิงทําให้โรงเรียนด้อยคุณภาพ เด็กนักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มที่...” 

 
“...เป็นโครงการที่ ดีมีประโยชน์กับสถานศึกษาและนักเรียนอย่างมาก ได้ช่วยให้

สถานศึกษามีการบริหารจัดการในรูปธรรม เช่น อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในรูปแบบ 
BBL ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองของเด็ก การจัดกิจกรรมของโครงการวิจัย เช่น การประชุม การอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะในการสอนมากขึ้น อยากให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป...” 
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“...เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถช่วยกระตุ้น พัฒนา ให้กําลังใจโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สามารถยืนอยู่ด้วยความเข้มแข็ง มีกิจกรรมการอบรมครู ซึ่งเมื่อได้รับการอบรมแล้วสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และนักเรียนได้มีการเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับนักเรียน...” 

 
“...โครงการนี้ทําให้การจัดการและแผนพัฒนาของโรงเรียนดีขึ้นมาก ได้มีโอกาสพูดคุยกับ

ผู้ปกครองของนักเรียนและได้ผลเป็นอย่างดี ผู้ปกครองเริ่มนําบุตรหลานกลับเข้ามาเรียนมากขึ้น 
เพราะผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบถึงการปฏิบัติการภายในโรงเรียนโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย
ช่วยกันประสานงานกัน...” 

 
“...เป็นเรื่องที่ดีเพราะได้รับความรู้ต่างๆ จากการอบบรมในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียนได้...โรงเรียนขนาดเล็กมี
โอกาสได้ช้ีแจงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นไปด้วยความ
ยากลําบากได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีมุมมองที่ต่างกัน สามารถนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงงานได้...ได้จัดซื้อสื่อและจัดทํามุมหนังสือให้เด็กรักการอ่าน จัดทําสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์ช่วย
กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดตามโครงการ BBL คุณครู 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน รู้สึกขอบคุณที่ได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส...” 

 
“...บุคลากรจาก ม.เกษตรศาสตร์มาแบบกัลยามิตร มีความรู้ความสามารถและมีการ

สื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถนําความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใช้ได้จริง โดยเฉพาะในส่วนของ
เป้าหมายด้านวิชาการ โรงเรียนเริ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น การวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการระดมความคิดเห็น งบประมาณที่สนับสนุน
โรงเรียน การจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร สมควรให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นที่พ่ึงของโรงเรียน
ขนาดเล็ก...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 เครอืข่ายพหุภาครี่วมกันสะท้อนผลการวิจัย 
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 
 

1. ขั้นตอนและวิธีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือพหุภาค ี
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 เริ่มจากการสร้าง
เครือข่ายภายในโรงเรียน การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายพหุภาคี มี 7 ขั้นตอน 
ส่วนรูปแบบที่ 2 เริ่มจากการสร้างเครือข่ายพหุภาคีทุกขั้นตอน ซึ่งมี 6 ขั้นตอน สามารถสรุปวิเคราะห์
เปรียบขั้นตอนและวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ดังนี้ 
 
ขั้นตอน รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

ขั้นที่ 1 • เครือข่ายภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ครู 
ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และนักวิจัย 
ร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ 

• เครือข่ายพหุภาคี ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน วัด องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐเอกชน และกลุ่ม
ภาคีต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

ขั้นที่ 2 • เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ร่วมกันกําหนด
เป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

• เครือข่ายพหุภาคี ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย
และวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 3 • การเสริมประสบการณ์ โดยตัวแทนบุคลากร
โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีประสบความสําเร็จ 

• การเสริมประสบการณ์ โดยตัวแทนบุคลากร
โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีประสบความสําเร็จ 

ขั้นที่ 4 • เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง
และกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

• เครือข่ายพหุภาคี ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและกําหนด
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 5 • เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ร่วมกันระดม
ความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 

• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากรของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 6 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากรของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

• เครือข่ายพหุภาคี ร่วมกันเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสะท้อนผล
การดําเนินงาน 

ขั้นที่ 7 • เครือข่ายพหุภาคี ร่วมกันเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสะท้อนผล
การดําเนินงาน 
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2. ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหภุาค ี
 

2.1 การวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในแต่ละ

โรงเรียน ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมกัน
ทั้งสองโรงเรียน พร้อมทั้งเครือข่ายพหุภาคี ซึ่งพบปัญหาและความต้องการไม่แตกต่างกันมากนัก สรุป
ได้ดังนี้ 

 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

ปัญหา 
• ครูมีจํานวนน้อย จบไม่ตรงวิชาเอก ไม่ใช่คนในพื้นที่ 
มีภาระงานมาก 
• ครูอัตราจ้างได้รบัเงินเดือนน้อย 
• เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ขาดศักยภาพและความ
พร้อม 
• ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ ไม่มีเวลาและมีค่านิยม
ส่งลูกไปโรงเรียนใหญ่ 
• ผู้บริหารมีการโยกย้ายบ่อยและต้องเดินทางไป
ประชุมไกล 
• หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
• ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
• ขาดงบประมาณ 
• ขาดการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครอง 
• คณะกรรมการสถานศึกษาหายากและไม่มาประชุม 
• สถานที่ขาดความสะดวกสบาย 

ปัญหา 
• ครูมีจํานวนน้อยและจบไม่ตรงวิชาเอก  
• เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองช้า อ่านไม่ออก 
ติดเกมส์ และมีเด็กต่างด้าวมาเรียนด้วย 
• ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็ก ไม่สามารถสอน
การบ้านได้ และให้ลูกไปเรียนโรงเรียนใหญ่ 
• ไม่มีผู้บริหารหรือมีการโยกย้ายบ่อย 
• หลักสูตรต้องเรียนมาก ไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตจริง 
• สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
• ขาดงบประมาณ 
• ไม่ได้รับการดูแลจาก สพฐ. 
• อบต.ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ เนื่องจากติด
ระเบียบหรือข้อกฎหมาย 
• สถานที่เก่าและไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 
• มีครูครบทุกชั้นและจบตรงวิชาเอก 
• ครูอัตราจ้างได้รบัเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
• ครูไปเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครอง 
• ผู้ปกครองช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
• ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ประชุมพูดคุยกัน 
• ผู้บริหารเป็นคนในพื้นที่ 
• จัดสรรงบประมาณให้ใกล้เคียงกันระหว่างโรงเรียน
เล็กกับโรงเรียนใหญ่ 
• ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ํา โต๊ะ เก้าอี้ รั้วรอบ
โรงเรียน ลานกีฬา สนามเด็กเล่น 

ความต้องการ 
• มีครูเพิ่มขึ้นหรือมาช่วยสอนเสริม 
• ครูและผู้อํานวยการอยู่ในโรงเรียนนานขึ้น 
• ข้อสอบมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
• มีอุปกรณ์การเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
• หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนได้ 
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2.2 การกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 กําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 4 โรงเรียน ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 
กําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 2 โรงเรียน พร้อมทั้ง
เครือข่ายพหุภาคี ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

เป้าหมาย 
• มีครูเพิ่มขึ้น 
• ครูอัตราจ้างได้รบัการบรรจุให้มีความม่ันคง 
• มีการอบรมให้ครูท่ีไม่จบตรงวิชาเอก 
• เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 
• เด็กนักเรียนเก่งภาษาอังกฤษ 
• เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% 
• ประชาชนหรือผู้ปกครองเข้าใจตระหนักถึงโรงเรียน
บ้านเกิด 
• หมุนเวียนผู้บริหารในเขตทุก 4 ปี 
• เกษียณอายรุาชการและโยกย้ายในเดือนเมษายน
เพื่อให้จบปีการศึกษา  
• ผลการสอบ O-NET เป็นไปเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่การ
จัดอันดับ 
• ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
• มีครูครบทุกชั้นปีและจบตรงวิชาเอก 
• มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
• เด็กนักเรียนเก่ง 
• เด็กนักเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
• เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 
• เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
• โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องทุนและอุปกรณ์
การศึกษา 
 

แนวทาง 
• เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
• ครูเข้ารับการอบรม 
• ท่องศัพท์ มีหนังสือหรือรูปภาพ 
• สร้าง brand เช่น แจกเสื้อ 
• ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
• การพูดคุยหรือประชุมชี้แจง โดยบุคลากรใน
โรงเรียนต้องพูดเชิงบวกพูด 
• เสนอของบประมาณ 

แนวทาง 
• โรงเรียนเขียนโครงการเสนอ อบต. 
• ให้ อบต.สนบัสนุนงบประมาณ 
• แจ้งผู้ปกครอง 
• ให้รับประทานข้าวเช้าและกลางวัน 
• ให้ด่ืมนม 
• แจกชุดนักเรียน ป.1-ป.4 เพิ่มให้คนละ 500 บาท 
• ให้ความสนใจ ดูทําการบ้านและอ่านหนังสือ 
• ผลิตของหรือสินค้าขาย 
• ทอดผ้าป่าการศึกษา 
• การบริจาค 
• ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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2.3 การเสริมประสบการณ์ โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
การเสริมประสบการณ์โดยตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่ประสบความสําเร็จ โดยเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดธารพูด 
ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2  
ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแต่ละมี
จุดเด่นแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 

 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

โรงเรียนวัดธารพูด 
• มีครูประจําการ 9 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน 
นักการภารโรง 1 คน และนักเรียน 204 คน 
• มีจุดเด่นในด้านการเรียนการสอน สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ทุกวิชา โดยผลการสอบ  
O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าท้ังในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และได้รับ
รางวัลในระดับประเทศทุกปี 
• ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการเรียนการสอน 
• ชุมชนมกีารสนับสนุนโรงเรียนดี 

โรงเรียนบ้านหนองผือ 
• มีครูประจําการ 4 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน และ
นักเรียน 68 คน 
• มีจุดเด่นในการเรียนการสอนแบบทางไกลจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 
คละชั้น 
• มีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารจัดการโรงเรียน โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ต่าง ๆ  
• ผู้บริหารและครูทุกคนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ 

 
2.4 การกําหนดแผนปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 1 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 

ได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเครือข่ายภายนอกโรงเรียนร่วม
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่ 2 
เครือข่ายพหุภาคี ได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและกําหนดแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงานได้ดังนี้  

 
1) ด้านวิชาการ 

 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

เป้าหมาย 
• เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% 
• เด็กนักเรียนเก่งวิชาภาษาอังกฤษ 
• เด็กได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
• ครูท่ีไม่จบตรงวิชาเอกมีความรู้ความสามารถในการสอน 
• คะแนนสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้นในวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

เป้าหมาย 
• มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม 
• เด็กนักเรียนเก่งขึ้น 
• ครูมีเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์ 
• ครูมีสื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์เหมาะสมสําหรับ
คนที่จบไม่ตรงวิชาเอก 
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รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

แนวทาง/วิธีการ 
• ครูเข้ารับการสมัมนาเทคนิคการสอนวิชา
ภาษาไทยจากวิทยากรในพื้นที่/หมอภาษา 
• รวมนักเรียนหมุนเวียนผู้สอน 
• จัดหาชุดวิชาภาษาไทยมาใช้ 
• มีกิจกรรมเสรมิบทเรียนใหท้ดลองใช้ 
• ท่องศัพท์  
• จัดทําหนังสือและรูปภาพคําศัพท์ต่าง ๆ 
• มีวิทยากรจิตอาสามาช่วยสอน  
• ครูที่จบไม่ตรงวิชาเอกเข้ารับการอบรมวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
• จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
• จัดหาแบบฝึกสําเร็จรูป 
• จัดติวพิเศษให้กับนักเรียน 

แนวทาง/วิธีการ 
• จัดนิสิตจิตอาสามาช่วยสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
• อบต.สนับสนุนรถรับส่ง 
• โรงเรียนสนับสนุนค่าตอบแทนชั่วโมงละ  
200 บาท 
• จัดค่ายคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษในช่วง 
ปิดเทอม 
• ให้ความสนใจดูแลทําการบ้านและอ่าน
หนังสือ 
• ให้เด็กไปติวที่ มรภ.นครปฐม 
• เชิญวิทยากรบรรยาย เช่น ครูสุนันท ์
• จัดอบรมครูเพื่อผลิตสื่ออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์แบบง่าย 

 
2) ด้านบคุคล 
 

รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
เป้าหมาย 
• มีครูเพิ่มขึ้น 
• ครูอัตราจ้างได้รับการบรรจุให้มีความมั่นคง 
• ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและครบ 
12 เดือน 

เป้าหมาย 
• มีครูครบทุกช้ันปีและจบตรงวิชาเอก 
 

แนวทาง/วิธีการ 
• เพิ่มเงินเดือนให้ครูอัตราจ้าง 

แนวทาง/วิธีการ 
• เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
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3) ด้านบรหิารทั่วไป 
 

รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
เป้าหมาย 
• ประชาชนหรือผู้ปกครองเข้าใจตระหนักและกลับมา
เรียนในโรงเรียนบ้านเกิด 
• มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น  
• เครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 
• มีสัญญาณ internet และ wifi ดี 
• สนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นและให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้ 
• มีทางม้าลายและสัญลักษณ์ก่อนถึงโรงเรียนตลอด
เส้นทางทุกโรงเรียน 

เป้าหมาย 
• เด็กนักเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
• เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 
• เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 

แนวทาง/วิธีการ 
• พูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้าน 
• ให้บุคลากรในโรงเรียนพูดเชิงบวก 
• สร้าง brand เช่น แจกเสื้อทุนการศึกษา 
• ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
• ขอรับบริจาคในหน่วยงานที่จําหน่าย 
• จัดซ้ือให้ใหม่ 
• รายงานผ่านทางเว็บไซต์ให้ศูนย์ใหญ่ 
• หาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขแนะนําหรืออัพเกรด 
• จัดทําอินเตอร์เน็ตชุมชน 
• จัดทําโครงการวิจยัการปลูกผักเพื่อทําอาหารกลางวัน 
• มีหน่วยงานเข้ามาดําเนินการทําป้าย ติดสัญญาณไฟ
กระพริบ ตีเส้นบนถนน 

แนวทาง/วิธีการ 
• ให้ผู้ปกครองเชิญชวน 
• แจกอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา 
• แจกชุดนักเรียน ป.1 และ ป.4 โดยจ่ายเงินเพิ่มเป็น
คนละ 500 บาท 
• ครูแจ้งผู้ปกครอง 
• ให้ร้านค้ามาขายอาหารตอนเช้า 
• ให้รับประทานข้าวเช้าและกลางวัน 
• ให้ด่ืมนม 
• ให้ออกกําลังกาย 
• นิสิตพลศึกษามาช่วยจัดกิจกรรม 

 
4) ด้านงบประมาณ 
 

รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
เป้าหมาย 
• งบประมาณเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
• มีความพร้อมในเรื่องทุนและอุปกรณ์การศึกษา 

แนวทาง/วิธีการ 
• เขียนโครงการเพื่อขอรับการบริจาคตามหน่วยงานใหญ่ 
• ทอดผ้าป่าการศึกษา 

แนวทาง/วิธีการ 
• ผลิตของหรือสินค้าขาย 
• ทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างซุ้มเสาธง 
• การบริจาค 
• สร้างเครือข่ายทางเฟสบุ๊ค 
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2.5 การฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ 
เครือข่ายความร่วมมือทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ได้ดําเนินการร่วมกันจัดฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับครูที่จบไม่ตรง
วิชาเอกใน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 34 คน โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้  
 

รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 
• โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 5 คน  
• โรงเรียนวัดห้วยผักชี 3 คน  
• โรงเรียนวัดหนองจิก 10 คน  
• โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 4 คน 

• โรงเรียนบ้านดอนซาก 7 คน  
• โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 5 คน 

 
2.6 การเตรียมความพร้อมการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติงานในเบื้องต้น 
เครือข่ายความร่วมมือทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อม

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเบื้องต้น โดยการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN ค่ายภาษาอังกฤษ การซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
ทอดผ้าป่าการศึกษา ดังนี้ 

 
รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
• จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
• พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 
• ค่ายวิทยาศาสตร์ 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
• ค่ายภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดห้วยผักชี 
• จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
• พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 
• ค่ายวิทยาศาสตร์ 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
• ค่ายภาษาอังกฤษ 
• ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียนวัดหนองจิก 
• จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
• ค่ายวิทยาศาสตร์ 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
• ค่ายภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบ้านดอนซาก 
• พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
• จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
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รูปแบบที่ 1 (C1 Model) รูปแบบที่ 2 (C2 Model) 

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 
• จัดหาหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน 
• พัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 
• ค่ายวิทยาศาสตร์ 
• ค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN 
• ค่ายภาษาอังกฤษ 
• ทอดผ้าป่าการศึกษา 

 
 

 
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกัน

มากนัก รูปแบบที่ 1 เริ่มกระบวนการภายในโรงเรียนก่อน หลังจากนั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน และความร่วมมือพหุภาคี ส่วนรูปแบบที่ 2 เริ่มกระบวนการความร่วมมือพหุภาคีต้ังแต่เริ่มต้น 
คือ ให้ชุมชนและองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ กําหนด
เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 2 รูปแบบ 
สามารถกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนได้ และมีเครือข่าย
เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ เครือข่ายภายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย
ภาคเอกชน และเครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการวิจัยในปี
แรกนี้ ในขณะเดียวกันบางโรงเรียนได้เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน
ไปบ้างแล้วเท่าที่พอดําเนินการได้ในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ
และค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN การซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ปกติ และการ
ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนให้กับโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เห็น
ผลสําเร็จได้นั้นจะต้องมีความต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานานหลายปี 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษารูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้นํา
ชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ และเจ้าของบริษัทเอกชน พ้ืนที่ดําเนินการ คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 6 โรงเรียน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเครือข่าย 
คือ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
และโรงเรียนวัดห้วยผักชี กลุ่มเครือข่ายที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมและโรงเรียนบ้าน
ดอนซาก  

 
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเครือข่ายพหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบ โดย

การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การประชุมสัมมนา และการสังเกตการณ์ภาคสนาม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สรุปพรรณาความเพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบ และทําการเปรียบเทียบรูปแบบ
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 สรุปผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่ 1 (C1 Model) 
ดําเนินกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนก่อนแล้วตามด้วยการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายพหุภาคี มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
แต่ละแห่งเพื่อระดมความคิดเห็นจากครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียน และนักวิจัย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

ขั้นที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรของโรงเรียน
ขนาดเล็กแต่ละโรงเรียน เพื่อกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย  
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ขั้นที่ 3 การเสริมประสบการณ์โดยบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ  

ขั้นที่ 4 เครือข่ายระหว่างโรงเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง
และกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขั้นที่ 5 เครือข่ายระหว่างโรงเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  

ขั้นที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 7 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และสะท้อนผลการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานต่อไป  

 
รูปแบบที่ 2 (C2 Model) ดําเนินกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะของพหุภาคี

ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การสร้างเครือข่ายพหุภาคี โดยการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงเรียน

ขนาดเล็ก กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มวัด กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรรัฐและเอกชน และ
กลุ่มภาคีต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

ขั้นที่ 2 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันกําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน โดยการจัดประชุมสัมมนา  

ขั้นที่ 3 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มภาคีต่างๆ ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ประสบความสําเร็จ  

ขั้นที่ 4 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและ
กําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขั้นที่ 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 6 เครือข่ายพหุภาคีร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และสะท้อนผลการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานต่อไป  
 

ผลจากกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมีเครือข่ายเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ 
ได้แก่ เครือข่ายภายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่าย
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย 
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ครูมีจํานวนน้อย จบไม่ตรงวิชาเอก ไม่ใช่คนในพื้นที่ มีภาระงานมาก 
2. ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนน้อย 
3. เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ขาดศักยภาพและความพร้อม มีพัฒนาการทางสมองช้า  

อ่านไม่ออก ติดเกมส์ และมีเด็กต่างด้าวมาเรียน 
4. ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ ไม่มีเวลา ไม่สามารถสอนการบ้านได้ และมคี่านิยมส่งลูก 

ไปโรงเรียนใหญ ่
5. ผู้บริหารมีการโยกย้ายบ่อยและต้องเดินทางไปประชุมไกล บางโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร 
6. หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เรียนมากและไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตจริง 
7. ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
8. ขาดงบประมาณ 
9. ขาดการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครอง 
10. คณะกรรมการสถานศึกษาหายากและไม่มาประชุม 
11. ไม่ได้รับการดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ เนื่องจากติดระเบียบหรือ 

ข้อกฎหมาย 
13. สถานที่ขาดความสะดวกสบาย 

 
ความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. มีครูครบทุกช้ันและจบตรงวิชาเอก หรือมีครูมาช่วยสอนเสริม 
2. ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
3. ครูไปเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครอง 
4. ผู้ปกครองช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5. ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มกีารประชุมพูดคุยกัน 
6. ผู้บริหารเป็นคนในพื้นที่และบริหารโรงเรียนให้นานขึ้น 
7. ข้อสอบมีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่
8. มีอุปกรณ์การเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
9. จัดสรรงบประมาณให้ใกล้เคยีงกันระหว่างโรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ ่
10. หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนได้ 
11. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ํา โต๊ะ เก้าอ้ี รั้วรอบโรงเรียน ลานกีฬา สนามเด็กเล่น 
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นอกจากนี้ ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสามารถกําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล 
ด้านบริหารทั่วไป และด้านงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ด้านวิชาการ 

1.1 เปา้หมาย 
1) เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% 
2) เด็กนักเรียนเก่งขึ้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 
3) เด็กได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
4) ครูที่ไม่จบตรงวิชาเอกมีความรู้ความสามารถในการสอนและมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม 
5) มีครูอาสามาช่วยสอนเสริม 
6) คะแนนสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้นในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

1.2 แนวทาง/วิธีการ 
1) ครูเข้ารับการสมัมนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยจากวิทยากรในพื้นที่/หมอภาษา 
2) ครูที่จบไม่ตรงวิชาเอกเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
3) มีวิทยากร/นิสติจิตอาสามาช่วยสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ  
4) องค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนรถรับส่ง 
5) โรงเรียนสนับสนุนค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท 
6) รวมนักเรียนหมุนเวียนผู้สอน 
7) จัดหาชุดวิชาภาษาไทยมาใช้ 
8) มีกิจกรรมเสรมิบทเรียนใหท้ดลองใช้ 
9) ให้ความสนใจ ดูแลการทําการบ้าน อ่านหนังสือ ท่องศัพท์  
10) จัดทําหนังสือและรูปภาพคําศัพท์ต่าง ๆ 
11) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
12) จัดหาแบบฝึกสําเร็จรูป 
13) จัดติวพิเศษให้กับนักเรียน 

 
2. ด้านบคุคล 

2.1 เปา้หมาย 
1) มีครูเพิ่มขึ้น ครบทุกช้ันปีและจบตรงวิชาเอก 
2) ครูอัตราจ้างได้รับการบรรจุให้มีความมั่นคง 
3) ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและครบ 12 เดือน 

2.2 แนวทาง/วิธีการ 
1) เพิ่มเงินเดือนให้ครูอัตราจ้าง 
2) เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 
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3. ด้านบริหารทั่วไป 
3.1 เปา้หมาย 

1) ประชาชนหรือผู้ปกครองเข้าใจตระหนักและกลับมาเรียนในโรงเรียนบ้านเกิด 
2) มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 
3) เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า 
4) เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย  
5) เครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 
6) มีสัญญาณ internet และ wifi ดี 
7) สนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นและให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ 
8) มีทางม้าลายและสัญลักษณ์ก่อนถึงโรงเรียนตลอดเส้นทางทุกโรงเรียน 

3.2 แนวทาง/วิธีการ 
1) พูดคุยกับผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน 
2) ให้บุคลากรในโรงเรียนพูดเชิงบวก 
3) สร้าง brand เช่น แจกเสื้อชดุนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา 
4) ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
5) ให้ร้านค้ามาขายอาหารเช้า 
6) ให้นักเรียนด่ืมนมและออกกําลังกาย 
7) ให้นิสิตพลศึกษามาช่วยจัดกิจกรรม 
8) ขอรับบริจาคในหน่วยงานที่จําหน่าย 
9) จัดซื้อให้ใหม ่
10) รายงานผ่านทางเว็บไซต์ให้ศูนย์ใหญ ่
11) หาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขแนะนาํหรืออัพเกรด 
12) จัดทําอินเตอร์เน็ตชุมชน 
13) จัดทําโครงการวิจัยการปลูกผกัเพื่อทําอาหารกลางวัน 
14) มีหน่วยงานเข้ามาดําเนินการทําป้าย ติดสัญญาณไฟกระพริบ ตีเส้นบนถนน 

 
4. ด้านงบประมาณ 

4.1 เปา้หมาย 
1) มีความพร้อมในเรื่องทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
2) มีงบประมาณเพิ่มขึ้น 

4.2 แนวทาง/วิธีการ 
1) เขียนโครงการเพื่อขอรับบริจาคตามหน่วยงานใหญ ่
2) ผลิตของหรือสนิค้าขาย 
3) ทอดผ้าป่าการศึกษา 
4) การบริจาค 
5) สร้างเครือข่ายทางเฟสบุ๊ค 
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ในขณะเดียวกันกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้ ได้จัดให้มีการเสริมประสบการณ์
โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของ
โรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มเครือข่าย โดยกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดธารพูด ตําบลบ้านซ่อง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได้ทุกวิชา ส่วนกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการเรียนการสอนแบบทางไกล
จากโรงเรียนวังไกลกังวล และมีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียน นอกจากนี้กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือยังได้เตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ตามแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่  

1. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่จบไม่ตรงวิชาเอก
ใน 4 กลุม่สาระ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 34 คน  

2. การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียน  
3. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ และค่ายการเรียนรู้สู่ ASEAN  
4. การซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนที่มีปัญหาสามารถใช้งานได้ปกติ  
5. การร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนให้กับโรงเรียน 
 

อภิปรายผล 
 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระบวนการวิจัยนี้เริ่มต้นจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นําชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และนักวิจัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละโรงเรียน กําหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา 
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต เช่นงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) พิธาน 
พ้ืนทอง (2548) สุรชัย ทินกระโทก (2549) และถวิล แพงยา (2550) ซึ่งโครงการวิจัยในปีแรกนี้ 
อาจยังไม่สามารถชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้มากนัก แต่ได้เริ่มต้น
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีสถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพื้นที่เป็นแกนกลางในการประสานงานเพื่อทําให้เกิด
กระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเบื้องต้นน่าจะประสบ
ความสําเร็จในระดับของครูที่มีความต่ืนตัวและมีขวัญกําลังใจดีขึ้น อีกทั้งโครงการวิจัยนี้ได้พยายาม
สร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นทั้งเครือข่ายภายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน 
และเครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในระดับเครือข่ายได้เริ่มมีการระดมความคิด 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นไปตามเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2555) 
ได้สังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
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 รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบกระบวนการ
สร้างเครือข่ายอย่างกว้าง ๆ 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่ 1 (C1 Model) ดําเนินกระบวนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภายในโรงเรียนก่อนแล้วตามด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายพหุภาคี 
มี 7 ขั้นตอน ส่วนรูปแบบที่ 2 (C2 Model) ดําเนินกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ
ของพหุภาคีต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ มี 6 ขั้นตอน ผลจากกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
พหุภาคีทั้ง 2 รูปแบบนี้ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นจาก
นักวิชาการในสถาบันการผลิตครูหรือมหาวิทยาลัยที่เข้าไปกระตุ้นชักชวนให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นําชุมชน ตระหนักถึงปัญหาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากการเห็นความจําเป็นของโรงเรียนหรือชุมชนเอง ดังนั้นจึงมีโรงเรียนหนึ่ง
ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้น โดยให้เหตุผลว่าโรงเรียนมีงานมาก กลัวจะเป็นภาระเพิ่มขึ้น
เพราะมีครูน้อย ในขณะที่โรงเรียนบางแห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ มองว่า โรงเรียนมีคุณภาพดีอยู่แล้ว 
ไม่จําเป็นต้องพัฒนาอะไรอีก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าพวกเราต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างรอกันเช่นนี้ 
เราคงไม่แปลกใจว่าทําไมคุณภาพการศึกษาของไทยจึงตกตํ่าลงไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม การดําเนิน
โครงการวิจัยนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ “ความยั่งยืน” ซึ่งปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) กล่าวไว้ว่า 
จะต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาผู้นําและเครือข่าย โดยการจัดให้มี
กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดําเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดความย่ังยืนต่อไป 
 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพการศึกษาได้อาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับทัศตริน วรรณเกตุศิริ (2556) ที่ว่า จํานวนและศักยภาพของครู ภาวะผู้นํา
และแนวคิดของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยโรงเรียนจะต้องสร้างความไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยการร่วมกันวางแผนการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนเพื่อบุตรหลานในชุมชน ในขณะที่ ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง (2554) กล่าวว่า การเน้น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอาจเป็นจุดยืนของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร
และครูทุกคนต้องเป็น “คนดี” หรือเป็นแบบอย่างที่สามารถสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับคนใน
ชุมชนได้ว่าครูจะสอนบุตรหลานของเขาให้เป็นคนดีและคนเก่งได้ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา มีความทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละในการทํางาน มีข้อสังเกตจากการดําเนิน
โครงการวิจัยว่า โรงเรียนใดมีผู้บริหารและครูที่ดีมีแนวโน้มว่าผู้ปกครองจะส่งเด็กมาเรียนเพิ่มขึ้น  
แต่หากโรงเรียนใดไม่มีผู้บริหารหรือครูขาดความกระตือรือร้น มีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่และไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้ปกครองจะขาดความเชื่อมั่นและ 
ไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน ดังนั้นผู้บริหารและครูจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และต้องเป็นแกนนําที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในขณะเดียวกันต้องมีการหนุนเสริมด้วยเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปกครองและประชาชน 
ในชุมชน องค์การบริหารงานส่วนตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกันได้  
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อย่างไรก็ตาม การทําให้ผู้ปกครอง ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้นั้นมีความยากพอสมควร เพราะประชาชนคนไทยโดยทั่วไปมักคิดว่าการจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางโรงเรียนและครู ในส่วนของผู้ปกครองที่อาศัย
อยู่ในชนบทมักขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ 
เพราะต้องทํางานประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว จึงไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเท่าที่ควร 
ดังนั้นจะต้องหาวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ในส่วนของบริษัทธุรกิจเอกชนอาจใช้มาตรการลดหย่อนภาษี
เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละ 
จากทุกภาคส่วน โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดใหม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

2) รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ควรเริ่มต้นจากการตระหนัก
ถึงปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งผู้บริหารและครูต้องเข้ามามีบาทสําคัญในกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3) ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและดูแลบุตรหลาน เช่น 
การทําการบ้าน การอ่านหนังสือ การควบคุมความประพฤติและมารยาท การเข้าร่วมประชุมพูดคุย  
การเป็นวิทยากร การลงแรงพัฒนาโรงเรียน การบริจาคเงิน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4) มหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ ควรจัดทํานโยบายหรือแผนบริการวิชาการให้กับสังคม
หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นการระดมความคิดจาก
นักวิชาการหรือการทํากิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษา 

 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรทบทวนนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันอาจมีจํานวนโรงเรียน
ในบางพื้นที่มากเกินไป โดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและระยะเวลาในการเดินทางของผู้ปกครอง 
ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาของคนในชุมชน 

2) ควรจัดสรรอัตรากําลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบทุกช้ันปีและตรงกับ
สาขาวิชาเอก เพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษามากกว่าการพิจารณาเกณฑ์
เรื่องจํานวนนักเรียนต่อครู 

3) ควรสอบบรรจุคนในพื้นที่เข้ารับราชการครู โดยการคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะ “คนดีและ
คนเก่ง” ซึ่งอาจให้ทุนการศึกษาต่อและกลับมาบรรจุในภูมิลําเนาเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทและการย้ายออก อีกทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
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4) ควรบรรจุครูอัตราจ้างให้มีความมั่นคงในวิชาชีพ และไม่ควรมีการจ้างครูในลักษณะนี้
อีกเพราะจะทําให้เกิดความอ่อนแอในการจัดการศึกษา เนื่องจากระบบแบบนี้ไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้คนดีและคนเก่งอยู่ได้ 

5) ควรมีการโยกย้ายหมุนเวียนผู้บริหารให้มาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้น และถ้าสามารถทําได้สําเร็จให้พิจารณาแต่งต้ังเลื่อนวิทยฐานะใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ทันที 

6) ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามความต้องการจําเป็นจริง ๆ ซึ่ง
ไม่ควรใช้เกณฑ์การจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน เพื่อความยุติธรรมของเด็กนักเรียนและสร้างความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษา 

7) ควรนําผลการสอบคะแนน O-NET ไปเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมากกว่าการจัดอันดับของโรงเรียน 

8) ควรปรับเวลาการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของข้าราชการครูไปเป็นเดือน
เมษายน เพื่อให้จบปีการศึกษา 

9) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพื่อให้องค์การบริหารงานส่วนตําบลสามารถจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนได้ในทุกกรณี 

 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่าย
ความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 

2) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับสภาพครอบครัว สภาพชุมชน อัตราการเกิดของเด็ก
ให้มีความสัมพันธ์กับจํานวนโรงเรียนที่มีอยู่ในพื้นที่ 

3) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัด
การศึกษา โดยให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของโรงเรียนในชุมชน 
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