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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สนามวิจัยที่เป็นกรณีศึกษา คือ โรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 3 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถามปลายเปิดที่สร้างข้ึนโดยผู้วิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ�าแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และ 

การสร้างข้อสรุปแบบนิรนัย 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 โรงเรยีนทัง้ 3 โรง มแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารงานโรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา

ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงาน 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการ 

เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา

8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผน

อัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน 

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ค�าส�าคัญ: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

ABSTRACT

 This research aimed to study the management best practices in schools under 

educational fund project in Suphan Buri Province. Field research sites based on case 

studies were 3 schools under educational fund project in Suphan Buri Province. Key 

informants were teachers, school administrators, students and students’ parents derived 

by purposive sampling. The research instruments, constructed by the researcher were:  

a document analysis form, an interview form, an observation form and an open-ended 

questionnaire. Data were analyzed with content analysis, typological analysis, data comparison, 

and analytic induction.

 The findings of this research were as follows:

 1. The management best practices  in schools under educational fund project in 

Suphan Buri Province were 16 aspects consisted of: 1) development or implementation of 

opinions extracted from local curriculum development, 2) academic planning, 3) teaching 

and learning in schools, 4) learning process development, 5) research for educational 

quality development, 6) learning resources promotion and development, 7) educational 

supervision, 8) educational guidance, 9) collaboration for academic development among 

other higher education institutions and organizations, 10) innovation and technology for 

education development, 11) budget checking and monitoring, and making a report,  

12) educational resources management, 13) procurement planning, 14) manpower planning, 

15) environment control and building maintenance, and 16) student affairs. The management 

best practices in schools under educational fund project in Suphan Buri Province according to 

the experts’ opinion was appropriate, feasible, highly accurate, and useful.

Keywords: best practice, school management, school under educational fund project
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บทน�า

 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงศตวรรษ

ที่ 21 ได้มุ ่งให้การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ (learning society) สร้างคนที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐาน

สากลเก่ียวกับเรื่องนี้หลายประเทศหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศเพ่ือเตรียมรับกระแส 

การพัฒนาที่มาอย่างรวดเร็ว และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพ 

และความสามารถในการแข่งขันได้น้ัน ทุกประเทศจึงต้องมุ ่งไปที่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ให้แก่คนในชาติเป็นส�าคัญด้วยการปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษาของประเทศ ส�าหรับประเทศไทยน้ัน

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาไว้ โดยมุ่งจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

ด้วยการพัฒนาให้โรงเรยีนมคีณุภาพ การเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพ ห้องเรยีนและผู้เรียนมคีณุภาพ 

ได้มาตรฐานในระดับสากล ทว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติจะบรรลุผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใดน้ัน 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับโรงเรียน

เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่ีส�าคัญท่ีสุดในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 

ผลส�าเร็จ ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) จึงก�าหนดให้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เป็นนิติบุคคล และได้ก�าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษาไว้ 4 งาน คือ การบริหาร

งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา และให้การศึกษามีคุณภาพ คือ มุ่งสร้างคนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท�างาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 อน่ึง การบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรให้มีคุณภาพน้ัน สถานศึกษาหรือองค์กร 

จะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการปฏิบัติที่ดี โดยวิธีการท่ีใช้พัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพอย่างต่อเน่ืองนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่สามารถท�าให้องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด และ

สามารถย่นระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร มีอยู่ไม่มากนัก และวิธีหน่ึงท่ีได้รับ 

การยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ best practices ซึ่งเป็น 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู ้ที่ประสบความส�าเร็จหรือท�าได้ดี แล้วน�ามาเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ท�าให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีสามารถน�าไปใช้บริหารองค์กรหรือหน่วยงาน 

ของตน สามารถบรหิารจดัการสถานศกึษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ภายใต้ทรพัยากรท่ีมอียู่ได้อย่างคุม้ค่า

โดยเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก เพื่อเลือกวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  

โดยกระบวนดังกล่าวก็คือการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนั่นเอง ดังนั้น องค์กรทุกองค์กรรวมถึง 

สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องตระหนักและเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพราะการปฏิบัติ 
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ที่เป็นเลิศช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการท�างานได้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการท�างาน 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ในเรื่องนั้น ๆ

 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุน

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะท�าให้

โรงเรยีนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดคีนืสูส่งัคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างย่ังยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณ 

แห่งความเป็นครูที่ดี นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษาจ�านวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียน 

วัดคอกช้าง โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านห้วยหินด�า ซึ่งโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก 

เข้าโครงการกองทุนการศึกษาในรอบแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน และโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 

โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในรอบที่สอง ได้แก่ โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียนท่ีได้รับ 

การคัดเลือกในรอบที่สาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านห้วยหินด�า โรงเรียนทั้ง 5 แห่งนี้

ต้ังอยู่ที่อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และมีข้อจ�ากัด 

หลายประการที่จะท�าให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียน 

ขนาดใหญ่เนือ่งจากความไม่พร้อมทางด้านปัจจยัหลายประการ จากรายงานประจ�าปีของสถานศกึษา 

โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการรอบแรก และรอบที่ 2 จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนวัดคอกช้าง

 จากการส�ารวจสภาพเบ้ืองต้นของโรงเรยีนทีใ่ช้ศกึษาในการวิจยันี ้พบว่า โรงเรยีนบ้านละว้าวงัควาย 

(2554: 14) มีสภาพดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

ในทุกช่วงชั้น มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต�่า 2) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า อัตราส่วน

ครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนต�่ากว่ามาตรฐานค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน อยู่ในเกณฑ์สูง 

โรงเรียนตัง้อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกล ท�าให้นกัเรยีนมปัีญหาในการเดนิทางมาเรยีน ตลอดจนการเคลือ่นย้าย

อพยพของประชากรไปรับจ้างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของ

โรงเรียน จากรายงานประจ�าปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน (2555: 16) 3) ด้านการเรียน

การสอน พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสภาพท่ีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและ 

ไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนท่ีครูจ�าเป็นต้องปฏิบัติ 

หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัด 

ซึง่มสีาเหตมุาจากการทีโ่รงเรยีนได้รบังบประมาณไม่เพียงพอต่อการบรหิารจดัการ 4) ด้านความพร้อม

และปัจจัยสนับสนุน พบว่า ได้รับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 

สิ่งก่อสร้างเป็นจ�านวนน้อย สภาพอาคารเรียนและบ้านพักครูเก่าช�ารุดทรุดโทรม คอมพิวเตอร ์

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของนักเรียนไม่อยู่ในสภาพพร้อม 
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ที่จะมาเรียน เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่และชุมชนมีความยากจน และจากรายงานประจ�าปีของ 

สถานศึกษา โรงเรียนวัดคอกช้าง (2555: 13) 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า  

ในบางพ้ืนท่ีเกือบไม่มกีารประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอืน่ ท้ังภาครฐัและเอกชน และในบางพ้ืนท่ี

อีกเช่นเดียวกันที่ผู ้ปกครองและชุมชนยากจนมากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เท่าท่ีควร ดังน้ัน สภาพความแตกต่างด้านความพร้อมของ 

สถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานงานโรงเรียน 

ในทุกด้าน ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังมีข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ และขาดแนวปฏิบัต ิ

ที่ดีในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็น

ระบบ การขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและการขาดความต่อเน่ืองของการด�าเนินการ 

ดังนั้นโรงเรียนที่จะมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารงานน้ัน จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

และแก้ไขให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการและภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานท่ีได้รบั

มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหารงานโรงเรียนตามขอบข่ายงานท้ัง 4 ด้าน คือ  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพในการบริหาร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice)  

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยศึกษาได้เลือก

ศึกษาโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในรอบแรกและ

รอบที่สอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง เพ่ือให้

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงานโรงเรียน 

ทั้ง 4 ด้าน ที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงกับโรงเรียน และเพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารงาน

โรงเรยีนทีเ่ป็นเลศิและหากเป็นไปได้อาจเป็นตวัอย่างให้โรงเรยีน หรอืสถานศกึษาอืน่ ๆ น�าไปประยุกต์ใช้

และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี เน่ืองจากสถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานทางราชการมีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นไปตามความคาดหวัง

และความต้องการของสังคมซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นต้องยึดถือตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษา

ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง ส�าหรับ

การบริหารและการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานนัน้ ในปัจจบุนัน้ีได้มกีารกระจายอ�านาจ 

การบริหารตามกฎกระทรวงซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงไว้ว่าให ้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด�าเนินการ 

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปให้กับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ�านาจหน้าท่ีของตนแล้วแต่กรณี ซึ่งภารกิจ 

ทั้ง 4 ด้านนี้ถือว่ามีความส�าคัญกับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และสถานศึกษาต้องมีการบริหารงาน

ทั้ง 4 ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

และสังคม ท้ังนี้โรงเรียนต้องมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice) ในการบริหารโรงเรียน

ทุก ๆ ด้าน

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นก�าหนด ดังนี้

 1. เน่ืองจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังนั้น 

การตีความของภาษาจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือเจตคต ิ

ให้ถือเอาผลจากการสรุปจากความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา  

(ethnographic future research) และผลจากการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ ท่ี เป ็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผู้วิจัยค้นพบ เป็นที่สุด

 2. ให้ถือว่าโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 3 แห่ง ท่ีผู้วิจัยศึกษา

ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง มีภารกิจใน 

การบริหารตามหลักการกระจายอ�านาจเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
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2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป  

โดยแต่ละด้านให้ศึกษาเป็นภาพรวมทั้งหมด 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการ

เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 

8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผน

อัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารโรงเรียน หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางในการปฏิบัต ิ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน�าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์

ท่ีได้ น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ  

4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ผู ้บริหารโรงเรียนสามารถน�าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ บรรลุตามจุดหมายในการบริหารโรงเรียนอย่างมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ

 โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง โรงเรียนในอ�าเภอด่านช้าง 

จงัหวัดสพุรรณบุร ีทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าโครงการกองทนุการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที ่9 ระหว่างปีการศกึษา 2557-2558 จ�านวน 3 โรงเรยีน ประกอบด้วย 1) โรงเรยีนบ้านพุน�า้ร้อน 

2) โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และ 3) โรงเรียนวัดคอกช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนดี

คืนสู่สังคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือพัฒนา 

การเรียนการสอนอย่างย่ังยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูท่ีดี นักเรียนเป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม

วิธีด�าเนินการ
 เพ่ือให้การวิจัยด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก�าหนด 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีในขั้นตอนนี้

เป็นการศึกษาข้อมูลภาคสนามใน 3 โรงเรียน เพ่ือตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  

ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ผู้ปกครอง

ของนักเรียนท่ีได้รับทุนจากโครงการกองทุนการศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการกองทุน 

การศึกษา

 ขั้นตอนท่ี 2 สรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดหมายของการด�าเนินการ เพื่อร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีการเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษาในขั้นตอนน้ีได้จากการศึกษาการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน น�ามาสร้างเป็น

แนวปฏิบัติจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา ทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

 ข้อมูลส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลจากภาคสนามที่ได้จากการศึกษาเอกสารของโรงเรียน 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ส่วน แล้วน�ามาสร้างเป็นร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบแนวคิดท่ี

ก�าหนดในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้านโดยน�าเสนอเป็นภาพรวมของการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา 16 งาน

 ขั้นตอนท่ี 3 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน 

การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดหมายของการด�าเนินการ เพ่ือได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีการด�าเนินการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

ให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณา โดยให้ผู ้เชี่ยวชาญได้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา โดยการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ 

ความสามารถน�าไปใช้ได้จริง
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียน 

บ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 3 ชุด ดังนี้

 1. แบบสังเกต (observat ion)  เป ็นแบบสังเกตเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(participative observation) เพ่ือสังเกตการบริหารงานของผู้อ�านวยการโรงเรียน สังเกตแบบแผน

พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ�าวันของบุคลากรในสถานศึกษา การมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ  

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากร ผู ้บริหารและนักเรียนการสังเกตการณ์ประชุมต่าง ๆ  

รวมทั้งสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน

 2. แบบสัมภาษณ์ (interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (non - structured) 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพ่ือทราบข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับ 

การด�าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 4 ด้าน

 3. แบบส�ารวจเอกสาร เป็นแบบเช็ครายการ (checklist) ที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูล

ในเชิงลึกเก่ียวกับเอกสารการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนการสร้างแต่ละประเภท ดังนี้

 ฉบับที่ 1 แบบสังเกต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

โรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสังเกตให้ครอบคลุมเน้ือหา สร้างแบบสังเกต 

ตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด ซึ่งเป็นแบบสังเกตร่องรอยท่ีปรากฏอยู่ น�าแบบสังเกตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นการสังเกตว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามข้อเสนอแนะแล้วน�าไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และน�าข้อมูลที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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 ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ ผู ้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานโรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเน้ือหา 
สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ย่ิงข้ึนตามข้อเสนอแนะน�าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และน�าแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
 ฉบับที่ 3 แบบส�ารวจเอกสาร ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการส�ารวจเอกสารให้ครอบคลุมเน้ือหาสร้างแบบส�ารวจ
เอกสารตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด น�าแบบส�ารวจเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบประเด็นว่าครอบคลุมหรือไม่ น�าแบบส�ารวจเอกสารที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มี 
ความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน แล้วน�าไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเชื่อมั่น 
ของเครื่องมือ และน�าแบบส�ารวจเอกสารที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันผู ้ วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและลุ่มลึก มีความชัดเจนเพียงพอส�าหรับการตอบปัญหา
ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู ้วิจัยได้ลงสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 
การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2559

 การประมวลผลข้อมูล
 หลังจากที่ผู ้ วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว ขั้นตอนท่ีกระท�าต่อไปก็คือ การลดทอนข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการประมวลผลข้อมูลใน 2 ขั้นตอนแรก ผู้วิจัย 
ได้จดัท�าควบคูไ่ปกับการเก็บรวบรวมข้อมลู และขัน้ตอนสดุท้ายคอื การน�าข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์ 
มาน�าเสนอโดยการเขียนเป็นรายงานการวิจัย
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลที่ได้ นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มีรายละเอียดดังนี้
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จ�าแนกตามประเด็น
ของกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือสร้างเป็นข้อสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลท่ีเป็นเอกสารของโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
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 2. การวิเคราะห์โดยจ�าแนกประเภทข้อมูล (typological analysis) คือ การจ�าแนกประเภท

ข้อมูลเป็นชนิด ๆ ทั้งโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และไม่ใช้แนวคิดทฤษฎี

 3. การเปรียบเทียบข้อมูล (comparison) โดยการน�าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบปรากฏการณ์

ที่ได้จากที่ผู้วิจัยสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์เพ่ือหาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง 

ของข้อมูลน�ามาเปรียบเทียบข้อมูลโดยท�าเป็นตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ 

 4. การวิเคราะห์แบบนิรนัย (analytic induction) เป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรม 

หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น ถ้าข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันก็ถือว่าเป็นสมมติฐานชั่วคราว

 หลังจากที่ผู ้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว และมีข้อมูลท่ีมีความครบถ้วนเพียงพอต่อ 

การตอบค�าถามของการวิจัยและเพียงพอต่อการน�ามาสร้างข้อสรุปเบื้องต้นตามกรอบแนวคิด 

ของการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ น�าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

 การตรวจสอบข้อมูล

 การตรวจสอบเพ่ือหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพ

ของข้อมูล ด�าเนินการโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ตามวิธีการตรวจสอบ

ข้อมลูเชงิคณุภาพ ด�าเนนิการ 3 วิธีการ คอื 1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมลู (data triangulation) 

คือ การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่  

การสังเกตการปฏิบัติงานของครูในช่วงเวลาหรือสถานท่ีท่ีต่างกัน การสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่าง ๆ 

เก่ียวกับการด�าเนินงานบริหารโรงเรียน และการสอบถามเก่ียวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

ของผูอ้�านวยการจากบคุคลกลุม่ต่าง ๆ  2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผูวิ้จยัหรอืผูเ้ก็บข้อมลู (investigator 

triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันแล้วพิจารณาว่า

ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และ 3) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล (methodological triangulation) คือ การใช้วิธีการต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน 

ได้แก่ การศึกษาถึงแบบแผนการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และ 

การสนทนากลุ่ม ศึกษาเก่ียวกับการด�าเนินการด้านการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น

 วิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอ

 การวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นการน�าข้อค้นพบจากการศึกษามาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ท่ีเป็นข้อความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยน�าข้อสรุปต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิคการศึกษา

อนาคต (ethnographic future research) เชื่อมโยงจนเป็นโครงสร้างของข้อสรุปท่ีสามารถ 

ตอบค�าถามการวิจัยได้
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ผลการวิจัย
 จากข้อค้นพบของการวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา พบว่ามีเอกสารเพียงพอ และเหมาะสมส�าหรับการศึกษา 

แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

และข้อมูลจากการลงภาคสนามในสถานศึกษาจ�านวน 3 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน 

มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ทั้ง 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว 9) การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี

เพ่ือการศึกษา 11)การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 12) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผนอัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน

อภิปรายผล

 จากข้อค้นพบของงานวิจัย ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 

การบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียน 

วัดคอกช้าง มีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ เน้นการบริหารและจัดการศึกษาโดยให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  

ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ จึงท�าให้การบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษามีแนวปฏิบัติ 

ที่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย  

16 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

โรงเรียนควรมกีารประชมุคร ูผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน และท�าความเข้าใจ มีการวางแผนการด�าเนินงานในการพฒันา

หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะท�างานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือด�าเนินงานตามแผนงาน 

ที่วางไว้ ดังข้อค้นพบของพิราวดี สินธุศิริ (2553: 114-124) ได้กล่าวว่าแนวทางการบริหารโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา อ�าเภออ่าวลึก เขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ ด้านการบริหารวิชาการควรมี 
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเละสังคมและอยู่ในกรอบของหลักสูตรแกนกลาง

 2. การวางแผนวิชาการ โรงเรียนประชุมครู และผู ้ท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือร่วมวางแผน 

การด�าเนินงาน และสร้างความเข้าใจในการท�างาน โรงเรียนมีการจัดครูให้ตรงตามวิชาเอก และ 

ความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบ และ 

คณะผูท้�างาน ดงัข้อค้นพบของสทุธิวัชร์ ทับเจรญิ (2549: 136-159) กล่าวว่า อนาคตภาพการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารวิชาการ ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมท้ังควรมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามีส่วนร่วม 

ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยการสร้างเครื่องมือประกันคุณภาพ 

การศึกษาด้วยการยึดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้ังจากส่วนกลางและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซึ่งเป็น

หลักประกันการตรวจสอบที่ดีในอนาคต

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

เพ่ือร่วมวางแผนการด�าเนินงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning: BBL) มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการสอบระดับชาติ  

ดังข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้แก่ครู เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู จัดการเรียนการสอน

โดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามและประเมิน

ผลการจัดการเรียนการสอน

 4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือ 

ร่วมหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียน 

มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ และมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุน  

มีการสนับสนุนการใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดพัฒนาการ ดังข้อค้นพบของสมชาย  

ค�าพิมพ์ (2551: 86) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการออกแบบการเรียนรู้ เสียสละ อุทิศตนให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียนให้มากขึ้น  

จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารต้องก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิด

 5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู เพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และหาแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้งานวิจัย

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และมีด�าเนินการวิจัยอย่างสม�่าเสมอจนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

และพฤติกรรมที่ดีข้ึน โรงเรียนมีการก�าหนดแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ดังข้อ
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ค้นพบของธีระพร อายุวัฒน์ (2552: 417) ได้กล่าวว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ ประกอบด้วย แนวคดิและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคณุลกัษณะ

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ  

(2555: 119) ว่า ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยเพื่อพัฒนา

ด้านการศึกษา และมีการจัดให้มีคู่มือ เอกสาร เพื่อประกอบการจัดท�าวิจัยให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีการประชุมครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน 

และผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบายและหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อนักเรียน มีการจัด 

แหล่งเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และชุมชน มีแหล่งเรียนรู ้นอกสถานศึกษา 

ที่หลากหลาย มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ มีการเรียนรู้การทอผ้าพ้ืนบ้าน มีการจัด

หนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอต่อนักเรียนในโรงเรียน ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 

120) ได้กล่าวว่า ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุด

ตามความต้องการของครูและนักเรียน และมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 7. การนิเทศการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมก�าหนด

นโยบายและหาแนวทางการนิเทศการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง 

ด้านการเรียนการสอน และพฤติกรรม มีการน�าผลการนิเทศมาร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุง  

การด�าเนินงานของครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ดังข้อค้นพบของสมชาย ค�าพิมพ์ (2551: 86)  

ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ผู ้บริหารต้องนิเทศติดตามการด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามโครงการและปฏิทินการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน  

และด้านพฤติกรรม ให้ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  

จัดให้ประเมินผลการนิเทศและน�าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่อง

 8. การแนะแนว โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และก�าหนดแผนการแนะแนวของโรงเรียน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษานักเรียน 

เป็นรายบุคคล และมีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา มีการแนะแนวการปฏิบัติตน 

ในสังคม การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 121) ได้กล่าวว่า 

ด้านการแนะแนว มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน และมีการจัดหา

งบประมาณสนับสนุนงานแนะแนวในโรงเรียน ท้ังน้ีเพราะหน่วยงานท่ีเข้ามาแนะแนวให้กับผู้เรียน  

จะท�าให้ผู้เรียนมีทิศทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 9. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โรงเรียน 

มีการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมก�าหนด



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 119

นโยบายและวางแผนการด�าเนินงาน มีประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตเดียวกัน และ
โรงเรียนอื่น มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 124) ได้กล่าวว่า  
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ มีการวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอื่น และมีการแต่งต้ังบุคลากรให้มีหน้าท่ีในการ 
ประสานความร่วมมือในการประสานงานกับโรงเรียนอื่น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาวิชาการจ�าเป็น 
ที่จะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท�างานมานาน เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการให้มีคุณภาพ และสามารถน�าไปใช้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
 10. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมเพ่ือร่วมก�าหนด
นโยบายและก�าหนดแผนการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและนักเรียนทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับผู ้เรียน  
ดงัข้อค้นพบของสมชาย ค�าพิมพ์ (2551: 86) เก่ียวกบัแนวทางการพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พบว่า ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาสื่อ อบรมพัฒนาครู ศึกษาดูงาน
และศึกษานวัตกรรมที่ได้ผลกับโรงเรียนขนาดเล็ก หาเครือข่ายขอความช่วยเหลือ
 11. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนมีการประชุมครู  
ผู ้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการตรวจสอบติดตาม 
และรายงานการใช้งบประมาณ มกีารส่งเสรมิการตรวจสอบตดิตามการใช้งบประมาณ มกีารด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการรายงานการใช้งบประมาณให้ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน ดงัข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันตผิลธรรม (2552: 81-96)  
ได้กล่าวว่า แนวทางการบรหิารงานงบประมาณ คอื จดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาเพ่ือด�าเนินการ
จดัสรรงบประมาณของสถานศกึษา ผูบ้รหิารแจ้งรายรบัรายจ่ายของสถานศึกษาให้คณะกรรมการทราบ 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้
งบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สถานศึกษา
 12. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกัน
ก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
มีการก�าหนดทรัพยากรที่ต้องจัดในการจัดการศึกษา และมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ โรงเรียน 
มีความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด มีการหาแนวทางการระดม
ทรัพยากรจากชุมชน มีการนิเทศติดตามการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ดังข้อค้นพบของ Njunwa  
(2010: ii) ได้กล่าวว่า การมีส่วนของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของพวกเขา เช่น  

สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู ห้องน�้า และอุปกรณ์ในโรงเรียน 
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 13. การวางแผนพัสดุ โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบาย

และก�าหนดแผนการด�าเนินงานการวางแผนพัสดุ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือรับผิดชอบ 

และมีการจัดท�าเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดท�าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ดังข้อค้นพบของด�ารงค์ โตใย  

(2551: 95) ได้กล่าวว่า ให้สถานศึกษาท�าข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 

เพ่ือเอื้อต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ ทีมงานร่วมกันวางระบบข้อมูลท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย ์

ในการเงินและพัสดุ

 14. การวางแผนอัตราก�าลัง โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบายและ

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานด้านการวางแผนอัตราก�าลัง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนครูช่วยสอน 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการขาดแคลนครู  

เ พ่ือหาแนวทางแก ้ไขป ัญหาเรื่องขาดครู เพราะมีการย ้ายกลับภูมิล�าเนาเมื่อครบก�าหนด 

โดยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู มีบ้านพักครูใหม่ ท�าให้ครูมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังข้อค้นพบ

ของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานบุคลากรคือ วางแผน

การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีความรัก  

ความสามัคคีและเกื้อกูลกัน ติดตาม ประเมินผล ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร

 15. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกัน

ก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

มกีารพัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานท่ีส่วนท่ีควรซ่อมแซม มกีารพัฒนาสภาพแวดล้อม มกีารปลกูไม้ดอก 

ไม้ประดับ มีการสร้างบ้านพักครู รั้วโรงเรียน โรงอาหาร และอาคารอเนกประสงค์จากเงินงบประมาณ

ของโครงการกองทุนการศึกษา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ดังข้อค้นพบในงานวิจัยของ Njunwa (2010: ii) พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของพวกเขาในส่วนต่าง ๆ เช่น สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู 

ห้องน�้า และอุปกรณ์ในโรงเรียน โดยคนในชุมชนมีส่วนในการออกเงิน หรือ ออกแรง ซึ่งอย่างไรก็ตาม

ยังนับว่ายังต�่า เพราะจ�านวนคนที่มีส่วนร่วมน้อย

 16. งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมีการประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก�าหนดแผนการด�าเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมีการด�าเนินงานกิจการ

นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต เกิดประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางที่ดี มีการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดงานกิจการนักเรียนเพื่อช่วย

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ดังข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 

81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานทั่วไป คือ จัดประชุมเพ่ือวางแผนก�าหนดนโยบาย 

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา จัดท�าโครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางเว็บไซต์ วารสาร  

หรอืสือ่ต่าง ๆ ของสถานศกึษา ตดิตาม ประเมนิผลและสรปุรายงานโครงการ กิจกรรมด้านการบรหิาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ ส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยที่ได้น�าเสนอ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

  1.1 แนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนา 

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมกับตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือให้ผล

ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง

  1.2  แนวปฏิบัติในการวางแผนอัตราก�าลังของโรงเรียนอาจจะเป็นปัญหาส�าหรับ 

หลายโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีการวางแผน แต่ไม่สามารถให้เป็นไปตามแผนได้ท้ังหมดในเรื่อง

ของการขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะโรงเรียนต้องรอการจัดสรรอัตราก�าลังจากเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แต่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการขาดครู จึงได้รับ 

การช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรน�าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ในจังหวัดสุพรรณบุรีไปทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยท่ัวไป แล้ววิจยัศกึษาแนวปฏิบตัทีิเ่ป็นเลศิในการบรหิารงานโรงเรยีนแต่ละโรงเรยีนว่ามปีระสทิธิภาพ

มากน้อยเพียงใด

  2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จด้านการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษา

สรุป

 จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 

และโรงเรียนวัดคอกช้าง ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน และข้อมูลจาก 

การลงภาคสนามในสถานศึกษาจ�านวน 3 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

ในการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 16 งาน ประกอบด้วย  
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1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  

2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 4) การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 10) การพัฒนาและใช้ ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการ

ศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผนอัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ

แวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน และจากการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญด้านแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุน 

มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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