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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน

ดีประจำาตำาบล สังกัดสำานักงานศึกษาธิการภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรยีนดปีระจำาตำาบลสงักดัสำานักงานศกึษาธกิารภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (3) ตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบล สังกัดสำานักงานศึกษาธิการภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการดำาเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัย
ท่ีสง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนดีประจำาตำาบลสงักดั สำานกังานศกึษาธกิารภาค 14 สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการนำาผลจากการวจิยัในระยะที ่1 มาจดัทำารา่งขอ้
เสนอเชิงนโยบาย ระยะที่ 2 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ดำาเนินการด้วยการสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการของนโยบาย ได้แก่ กลุม่ผูน้ำานโยบายไปปฏบิติั และกลุม่ผูไ้ดร้บัผลจากนโยบาย 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและเสนอแนะ
ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือเสริมสรา้งความมปีระสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลสงักดัสำานกังาน
ศึกษาธิการภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบลสังกัด สำานักงานศึกษาธิการ
ภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร ไดแ้ก ่ปจัจยัระดบันโยบาย 
ปจัจยัระดบัสถานศึกษา ปจัจยัระดบัผูบ้รหิาร ปจัจัยระดบัคร ูและปจัจัยระดบัชมุชน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมือ่พจิารณาจำาแนกเปน็รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เมือ่เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากสงูทีส่ดุ
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ไปหาต่ำาที่สุด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล ที่มีระดับค่าเฉล่ีย
สูงที่สุดคือ ปัจจัยระดับผู้บริหารรองลงมาคือปัจจัยระดับสถานศึกษาตามลำาดับ และค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุดคือ 
ปัจจัยระดับนโยบาย

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล 
สงักดัสำานักงานศกึษาธกิารภาค 14 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
จำานวน 66 ข้อ ประกอบด้วย ด้านครูและบุคลากร จำานวน 14 ข้อด้านนักเรียน จำานวน 18 ข้อ ด้าน
โรงเรียน จำานวน 15 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน จำานวน 11 ข้อ และด้านการบริหารจัดการ 
จำานวน 8 ข้อ

3. ผลการตรวจสอบขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่เสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนดี
ประจำาตำาบล สงักัดสำานักงานศกึษาธกิารภาค 14 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการด้วยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทั้งด้านครูและบุคลากร ด้านนักเรียน ด้านโรงเรียน 
ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยเกณฑ์ความเหมาะสมและ
เกณฑ์ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ข้อเสนอเชิงนโยบาย ประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนดีประจำาตำาบล

Abstract
The objectives of this research were to (1) study the factors affecting the effectiveness 

of sub district affiliation school administration under The Regional Education Office No.14 
Office of Basic Education Commission Ministry of Education, (2) develop policy proposal 
for enhancing administrative effectiveness, (3) examine management policy proposal for  
enhancing administrative effectiveness. The research methodology is divided into 3-phases ; 
phase 1, a study of factors affecting the effectiveness in order to provide information to draft 
a policy proposal, phase 2, development of policy proposals, conducted by group discussion 
who are involved with the policy process include policy leaders group to practice and those 
affected by the policy, and phase 3, policy proposal review by expert interview to evaluate 
and suggest policy proposal for enhancing administrative effectiveness. 

The results were as follows:

1. The factors affecting the effectiveness included policy level factors, school level 
factors, executive level factors, teacher level factors and community level factors the overall 
were in a high level. When considering in each aspects, it was found to be in a high level. 
When sorting the average from the highest to the lowest, the factors affecting the effectiveness  
of sub district affiliation school administration with the highest average level was an  
executive level factor, the educational factor, respectively. The lowest mean is policy level factor.
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2. Development results policy proposal for enhancing administrative effectiveness 
consisted of 66 items, including teacher and staff 14 items, student 18 items, school 15 
items, participation with all sectors 11 items, and management 8 items.

 3. Evaluation of policy proposal for enhancing administrative effectiveness, the results 
found on teacher and staff, student, school, participation, and management, to be at the 
highest level both based on the propriety and feasibility. 

Keywords: Policy proposal, administrative effectiveness, sub district affiliation school

บทนำา
ประเทศไทยถูกสะท้อนภาพคุณภาพการ

จัดการศึกษาที่น่าเป็นห่วง อาทิ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ขณะที่ระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับ 
8 ทั้งนี้ การจัดอันดับของหน่วยงานอื่นๆ นั้น 
ประเทศไทยก็ถูกจัดอันดับอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า
พอใจ และการประเมินผลทักษะของนักเรียนใน
ระดับนานาชาติ (PISA)  ซึ่งมีการดำาเนินการมาตั้
งแต่ปี ค.ศ.1999 หรือ พ.ศ. 2541 โดยมีประเทศ
สมาชิก เข้าร่วมจากทั่วโลก 65ประเทศ  ผลการ
จัดอันดับพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50  
(สำานักงานปฏิรูป, 2555: 14) กระทรวง
ศึกษาธิการจึงเร่งออกมาตรการการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษทีส่องอย่างเปน็รปูธรรมเร่ิมต้ังแต่
การให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะ
การศกึษาเปน็กระบวนการทีท่ำาใหค้นมคีวามรูแ้ละ
คุณสมบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้คนอยู่รอดในโลกได้ 
(ธีระ รุญเจริญ, 2543: 1) การศึกษาของชาติจะดี
หรอืไมข่ึน้อยูกั่บคณุภาพของโรงเรียนและคณุภาพ
ของโรงเรียนจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
บุคลากรในโรงเรยีนคือผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีน
เป็นหลกัผูบ้รหิารหรอืผูน้ำาจะต้องเปน็หลกัในการที่
จะนำาองคก์รไปสูเ่ปา้หมายและบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไวแ้ละเปน็ทีย่อมรบักนัวา่เครือ่งมอืสำาคัญทีจ่ะ
ใช้ในการพัฒนาคนให้มีคุณค่าต่อมิติการพัฒนา

ในด้านต่างๆ นั้นก็คือการศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 6)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มีนโยบายการบริหารโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูงโดยมอบ
หมายให้หน่วยงานส่วนกลางและสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานิเทศติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำาตำาบลอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง สนับสนุนร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจของ
โรงเรยีนและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องพระราช
บญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อให้โรงเรียน
ดีประจำาตำาบลมีการพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5 
เรื่องคือ 1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ทัน
สมยั 2) โรงเรียนมทีีมงานในทกุระดบั 3) โรงเรยีน
มีการกระจายอำานาจการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม 4) โรงเรียนมีการประสาน
งานที่รวดเร็วเป็นระบบ 5) โรงเรียนมีวัฒนธรรม
ยืดหยุ่นคิดนอกกรอบทั้งนี้ ความมีประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบลมีความสำาคัญ
ยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม
สามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนเป็น
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ศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนดีประจำาตำาบล นำาไปสู่การลดค่าใช้
จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถ
จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อบริการและเชื่อม
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธภิาพ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553: 16) 

ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและสะทอ้น
ผลการปฏิบัติเพื่อนำามาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล 
ประสิทธิผลหมายถึงการกระทำาใดๆ ที่มีความ
มุ่งหมายว่าจะได้รับผลจากการกระทำาน้ันทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Gibson, John and 
James, 1982: 812) และพัฒนาเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผล
การบริหารโรงเรยีนดีประจำาตำาบลสงักดัสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนด
นโยบายการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบลใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิล

การบริหารโรงเรยีนดีประจำาตำาบลสงักดัสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
ดีประจำาตำาบลสังกัดสำานักงานศึกษาธิการภาค 

14 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

3. เพือ่ตรวจสอบขอ้เสนอเชงินโยบายเพ่ือ
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
ดีประจำาตำาบล สังกัดสำานักงานศึกษาธิการภาค 
14 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล
สังกัด สำานักงานศึกษาธิการภาค 14 สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล 
ประกอบด้วย ปัจจัยระดับนโยบาย ปัจจัยระดับ
สถานศึกษา ปัจจัยระดับผู้บริหาร ปัจจัยระดับครู 
และปจัจยัระดบัชมุชนตวัแปรตาม คอื ประสทิธผิล
การบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบลประชากร 
ได้แก่ โรงเรียนดีประจำาตำาบลสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ในสำานักงานศึกษาธิการภาค 14 
จำานวน 738 โรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่โรงเรยีน
ดีประจำาตำาบลสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน
สำานักงานศึกษาธิการภาค 14 จำานวน 250 
โรงเรียนผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนมี 3 คน
ประกอบดว้ย ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ครแูกนนำาและ
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครื่อง
มอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ แบ่งออก
เป็น 4 ตอน มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 และ
มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่งและรับคืนแบบสอบถาม
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ทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำานวณหา
คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ระยะท่ี 2 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ตวัแปรทีศ่กึษาได้แก ่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบลผู้วิจัยนำาข้อมูลจากระยะ
ที่ 1 จัดทำาเป็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
ดีประจำาตำาบลดำาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 คน ประกอบ
ด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาล จำานวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการโรงเรียนดี
ประจำาตำาบล จำานวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียนดี
ประจำาตำาบลที่ได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จำานวน 5 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 2 คน ทำาการ
สนทนากลุ่มจำานวน 1 ครั้ง ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 22 เมษายน 
2560 ณ ห้องต้นไผ่ โรงแรมสบายโฮเทล อำาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มนำาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมา
ทำาการสังเคราะห์โดยคำานึงถึงหลักการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะที่ 3 การตรวจสอบข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสม 
(Propriety) และความเปน็ไปได ้(Feasibility) ของ
ขอ้เสนอเชงินโยบาย ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 5 คน 
ไดแ้ก่ ผู้รบัผิดชอบโครงการโรงเรยีนดีประจำาตำาบล
ในสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 1 คน ผู้แทน

จากสำานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำานวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดี
ประจำาตำาบลในสำานักงานศึกษาธิการ ภาค 14 
จำานวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดี
ประจำาตำาบลในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา จำานวน 1 คน และผูบ้รหิารโรงเรยีนด ี
ประจำาตำาบลทีผ่า่นการประเมนิตน้แบบโรงเรยีนดี
ศรตีำาบลยัง่ยนื จำานวน 1 คนวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบลได้แก่ปัจจัยระดับ
นโยบาย ปัจจัยระดับสถานศึกษาปัจจัยระดับ
ผู้บริหารปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับชุมชน
และมีอิทธิพลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ ปัจจัย
ระดบัครคูา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่ง
ปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
ดีประจำาตำาบลเท่ากับ 0.841 และปัจจัยเหล่านี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบลได้
ร้อยละ 70.8

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้าง
ความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำา
ตำาบล ประกอบด้วย 5 ด้าน จำานวน 66 ข้อ ได้แก่ 
ด้านครูและบุคลากร จำานวน 14 ข้อ ด้านนักเรียน 
จำานวน 18 ข้อ ด้านโรงเรียน จำานวน 15 ข้อ ด้าน
การมสีว่นรว่มกบั ทกุภาคสว่น จำานวน 11 ขอ้ และ
ดา้นการบริหารจัดการ จำานวน 8 ขอ้ มรีายละเอยีด
ดังนี้ 
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ด้�นครูและบุคล�กร

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 1) ผู้บริหาร
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 2) ครูมีคุณภาพ และ
มีจำานวนเพียงพอ

แนวทางของนโยบาย 1) จัดให้มีครูที่มี
วุฒิการศึกษาตามวิชาเอก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 2) กำาหนดให้ครู
ตอ้งศึกษาเดก็เปน็รายบุคคลวเิคราะหเ์ด็กเปน็ราย
บุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 3) กำาหนด
ให้ครูต้องมีจิตวิทยาในการสอนเด็ก 4) กำาหนดให้
ใชก้ระบวนการ PLC ในการพัฒนาครแูละบุคลากร 
5) กำาหนดแนวทางการอบรมครูให้น้อยลงให้ครู
กลับเข้าห้องอยู่กับเด็กให้มากขึ้น 6) กำาหนดให้
นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การเรียนการสอน 7) สนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
8) ส่งเสริมให้ครูมีการอบรมพัฒนาตนเองเป็น
ประจำาทุกปี 9) ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็น ผู้
มีวิญญาณครู  รักเด็กและยินดีในภารกิจการสอน 
10) ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายสนองความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 11) ส่งเสริมการ
พัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี
จำานวนครบชั้น12) ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็น
ผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
13) กำาหนดให้ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บคุลากรในการอุทศิตนในการทำางาน 14) กำาหนด
ให้ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ด้�นนักเรียน

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 1) นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2) นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตาม
หลักสูตร 3) นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ

และมีรายได้ระหว่างเรียน 4)นักเรียนมีความเป็น
เลิศ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี

แนวทางของนโยบาย 1) กำาหนดนโยบาย
ด้านคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมถึงคุณธรรม
จริยธรรมด้วย 2) กำาหนดให้มีการศึกษาถึงสภาพ
ครอบครัวทางบ้านของนักเรียน 3) กำาหนดให้
นำาวิธีการทางจิตศึกษาสร้างปัญญาภายในมาใช้
ในการสอน 4) สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียน 
5) ควรนำาหลักการ PLC มาใช้ในการพัฒนาผู้
เรียน 6) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ตอ้งการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 7) จดัให้มกีจิกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ 8) 
จดัใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามเปน็เลศิ
ด้านดนตรี 9) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีมี 10) จัดให้มี
กจิกรรมสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้
ปัญหา 11) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเปน็เลศิดา้นเทคโนโลย ี12) จดัใหม้กีจิกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
13) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
สามารถในการใช้ทักษะชีวิต 14) จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา 15) 
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 16) จัด
ใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีขุภาพกายและ
สขุภาพจติด ี17) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมพีืน้ฐานทาง
อาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 18) เรง่รดัพฒันา
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนใหสู้ง
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ด้�นโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 1) โรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
ให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืนๆ 2) เป็น
โรงเรียน 3 D (Democracy/ Decency/Drugs 
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Free) ประชาธิปไตย โรงเรยีนคุณธรรม และ ปลอด
สิ่งเสพติดทุกชนิด

แนวทางของนโยบาย 1) กำาหนดให้
โรงเรียนดีประจำาตำาบลสามารถเลือกครูได้เอง
ตามคุณลักษณะที่โรงเรียนต้องการ 2) กำาหนด
ให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลต้องเป็นโรงเรียนปลอด
สิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 3) กำาหนดให้
โรงเรียนดีประจำาตำาบลต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมการต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด 4) กำาหนด
ให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลต้องทบทวนการทำา
แผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดการยอมรับทุกฝ่าย 
5) พัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบลให้สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ได้ 6) 
พัฒนาให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลน่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน และนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 7) พัฒนาให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลมีจุด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 8) พัฒนาโรงเรียน
ดีประจำาตำาบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง 9) สนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรียน 10) กำาหนดให้มีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลแบบกัลยาณมิตร 11) พัฒนา
โรงเรียนดปีระจำาตำาบลใหม้กีารบรกิารทางวชิาการ
สำาหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนอื่นๆ 12) ส่งเสริมให้โรงเรียนดีประจำา
ตำาบลจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 13) ส่งเสริมให้โรงเรียน
ดีประจำาตำาบลเป็นสถานที่ในการเล่นกีฬา และ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่ชุมชน 14) 
ส่งเสริมให้โรงเรียนดีประจำาตำาบลจัดกิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมเร่ืองคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 15) 
สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนดีประจำาตำาบลมสีภาพแวดลอ้ม
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ด้�นก�รมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วน

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 1) โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และ
โรงเรียนอ่ืนๆ 2) ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แนวทางของนโยบาย 1) พัฒนาให้เกิด
การมีส่วนร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และ ส่วน
ราชการ 2) พัฒนาปัจจัยภายนอกเช่น ความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3) พัฒนา
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานอาชีพให้แก่ชุมชน 
4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิชาการให้แก่ชุมชน 5) สนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอและต่อเนื่อง สนับสนุนเรื่องการมีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่นและทุกภาคส่วน 6) สนับสนุน
ให้โรงเรียนจัดให้บริการการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต/ wifi ฟรี แก่ชุมชน 7) สนับสนุน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 8) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
ให้มีผลิตภัณฑ์หรือผลงานของนักเรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้ 9) ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างบรรยากาศ
ของความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
ปฏบิตังิาน 10) สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนประชาสมัพนัธ์
เชิงรุกให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนใน
โรงเรียน 11) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำาโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง

ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 1) ใช้หลักการ
บรหิารแบบมสีว่นร่วม 2) ใชห้ลกัการบรหิารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

แนวทางของนโยบาย 1) ปรบัปรงุนโยบาย
ความสำาเร็จของโรงเรียนดีประจำาตำาบลให้มีระยะ
เวลาการปฏิบัติท่ียาวนานพอสมควร ไม่ควรปรับ
เปลี่ยนบ่อย 2) กำาหนดให้ใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล 
3) กำาหนดให้ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

ฐาน (SBM) 4) กำาหนดให้ใช้หลักการมีส่วนร่วม
ระหวา่งคร ูผูป้กครอง ชุมชน ทัง้กจิกรรมภายนอก
และกิจกรรมภายในโรงเรียน 5) ควรมีการแก้ไข
ระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการโรงเรียนดีประจำาตำาบลได้โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย 6) พัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่าง ย่ัง ยืน  
7) ควรมีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา 8) ควรมีการบริหารงบประมาณ และ
สนับสนุนให้หน่วยงานเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ประจำาตำาบล

3. ผลการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบล ด้านความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนดีประจำาตำาบล พบว่า ปัจจัยระดับ
นโยบาย ปัจจัยระดับสถานศึกษา ปัจจัยระดับผู้
บริหารปัจจัยระดับครู และปัจจัยระดับชุมชน ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลในระดับมากทั้ง 5 ปัจจัยทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลนั้น
มีแนวทางการดำาเนินงานที่ประกอบด้วยองค์กร
หลัก 3 ระดับ ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ร่วมมือกันดำาเนินการให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์และบรรลผุลตามเปา้หมายเพือ่
ให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำาหนด
บทบาทหนา้ทีแ่นวทางการพัฒนาคณุภาพด้วยการ

นิเทศ กำากับ ติดตามและประเมินผลของหน่วย
งานแต่ละระดับอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560: 9) พบว่า การยกระดับ
คณุภาพสถานศกึษาในทอ้งถิน่เพือ่เร่งพฒันาความ
แข็งแกร่งทางการศึกษาเป็นพันธกิจสำาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นหน้าที่สำาคัญของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่
ต้องร่วมมือกับสถานศึกษาและท้องถ่ินในการ
ดำาเนนิการขบัเคลือ่นคณุภาพการจดัการศกึษาของ
โรงเรียนดีประจำาตำาบล

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้าง
ความมีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีประจำา
ตำาบล จำานวน 66 ข้อ ประกอบด้วย ด้านครูและ
บคุลากร จำานวน 14 ขอ้ ด้านนกัเรยีน จำานวน 18 
ข้อ ด้านโรงเรียน จำานวน 15 ข้อ ด้านการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน จำานวน 11 ข้อ และด้านการ
บริหารจัดการ จำานวน 8 ข้อ ผู้วิจัยจะได้นำาเสนอ
การอภิปรายผลท้ัง 5 ด้าน แต่จะเลือกนำาเสนอ
เฉพาะข้อ 1 ของแต่ละด้าน เนื่องจากเป็นข้อที่
เกิดจากการเรียงลำาดับจากผลการวิจัยในระยะที่ 
2 ซึ่งนำามาใช้ในการจัดเรียงลำาดับของข้อเสนอเชิง
นโยบาย ดังนี้

2.1 ด้านครูและบุคลากร เสนอจัดให้
มีครูที่มีวุฒิการศึกษาตามวิชาเอก5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
ในโรงเรียนดีประจำาตำาบลทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
โรงเรียนดีประจำาตำาบลส่วนใหญ่ขาดแคลนครูที่
จบการศกึษาสาขาวชิาเอกภาษาไทย คณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร ์และ
เป็นสาขาวิชาที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National  
Education Test) หรือ O-NET ส่งผลให้คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการสอบระดบัชาตยิงัไมเ่ปน็ไปตาม
ที่ต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิมล 
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ตั้งใจ (2555: 110) พบว่า การดำาเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลของโรงเรียนใน
จังหวัดนครราชสีมา ครูเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการโดยตรง เป็นผู้ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการท้ังด้านการจัดการเรียนการ
สอน การเตรยีมความพรอ้ม และปัจจยัตา่งๆ เปน็
ผู้ทีใ่กลช้ดิกบันกัเรยีน รูจ้ดุเด่นจดุด้อยของนกัเรียน
แตล่ะคน สามารถพฒันานักเรยีนใหม้คีณุภาพตาม
เป้าหมายของโครงการ 

2.2 ด้านนักเรียน เสนอให้กำาหนด
นโยบายด้านคุณภาพผู้ เรียนให้ครอบคลุมถึง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยทั้งนี้อาจเนื่องจาก การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) เน้นเฉพาะการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไม่มีการประเมินผลด้านคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนหลายโรงเรียนจึงมุ่งประเด็น
การประเมินผลนักเรียนเฉพาะในสว่นของวชิาการ 
จนกระท่ังละเลยเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมพัน แสนศรี (2557: 121) พบว่า โครงการ
โรงเรียนดีศรีตำาบลของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุรีมัย์เขต 1ด้าน
ผลผลติ ตัวชีว้ดัท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื กจิกรรมปลูก
ฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
แก่ผู้เรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กลุ่ม
สีพัฒนาและบริเวณรับผิดชอบความสะอาดและ 
จิตอาสา 

2.3 ด้านโรงเรียน เสนอให้โรงเรียน
ดีประจำาตำาบลสามารถเลือกครู ไ ด้ เองตาม
คุณลักษณะท่ีโรงเรียนต้องการทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
ระบบการบริหารงานบุคคลในสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมาตรการ
จูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน
โดยยึดหลักการกระจายอำานาจระบบคุณธรรม

และหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อ
ไป แต่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นบทบาท
หน้าที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ยังไม่สามารถกำาหนดคุณลักษณะของครูได้ตามที่
ต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญันนะฮ์  
มีสมบูรณ์ (2555: บทคัดย่อ) พบว่า การสำารวจ
ความตอ้งการบคุคล การจัดทำาแผนอัตรากำาลงั และ
การกำาหนดคุณสมบัติของบุคลากรตามที่โรงเรียน
ต้องการจะส่งผลให้องค์กรมีการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
เสนอให้มีการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่าง บ้าน วัด และส่วนราชการทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก โรงเรียนดีประจำาตำาบลส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนั้นๆ มีความใกล้ชิด
ในทางกายภาพ จงึทำาใหเ้กิดการมสีว่นรว่มระหวา่ง 
บา้น วัด และสว่นราชการ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ เกสณิ ีชวิปรชีา (2554: 167) พบวา่ รปูแบบ
การบรหิารแบบมสีว่นรว่มสำาหรบัโรงเรยีนดปีระจำา
ตำาบลคือ รูปแบบโดยครูและชุมชนเป็นหลัก 

2.5 ด้านการบริหารจัดการ เสนอให้
ปรบัปรงุนโยบายความสำาเรจ็ของโรงเรยีนดปีระจำา
ตำาบลให้มีระยะเวลาการปฏิบัติที่ยาวนานพอ
สมควร ไม่ควรปรับเปล่ียนบ่อยที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนือ่งจากการปรับเปล่ียนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ศึกษาธิการบ่อยครั้งทำาให้การดำาเนินนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนโยบายโรงเรียนดีประจำาตำาบล ท่ีมีการปรับ
เปลี่ยนชื่อไม่ตามรัฐบาล เช่น โรงเรียนดีประจำา
ตำาบล โรงเรียนดีศรีตำาบล ความไม่สอดคล้อง
ของเป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมาย
ทางการเมอืงอนัเป็นอุปสรรคยิง่ตอ่การพฒันาการ
ศึกษาไทย
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3. ผลการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบล ด้านความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ี
อาจเน่ืองจาก การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ 
ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
โดยผู้นำานโยบายไปปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจาก
นโยบายโดยตรงที่ได้สะท้อนผลการปฏิบัติจริง
และสะท้อนปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ได้ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากการ
สนทนากลุ่ม ทำาให้ข้อเสนอเชิงนโยบายมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ผล
การประเมนิตามเกณฑค์วามเปน็ไปได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการประเมินผ่าน
การตรวจสอบยืนยันจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการกำาหนดนโยบายโรงเรียนดีประจำาตำาบล
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงาน
สูงสุดโดยตรง ทำาให้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
นำาไปปฏิบัติได้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ระดับนโยบายไม่ควรมุ่ งแต่ผล
สัมฤทธิ์ O-NET มากเกินไป สถานศึกษาควร
ประชาสมัพนัธก์ารเขา้เรยีนของนักเรยีนใหม้อีตัรา

การเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหาร
โรงเรียนดีประจำาตำาบลต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และ
เป็นผู้นำาทางวิชาการ ครูควรสนับสนุนให้ครูสอน
ตรงตามวุฒิหรือวิชาเอกที่จบมา ชุมชนควรสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัวป้องกันการเกิดปัญหาที่
จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน

1.2 กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
ควรสนับสนุนงบประมาณและออกกฎหมายให้
เอ้ือต่อการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล โดย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนดีประจำาตำาบล
พัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพใกล้บ้าน ตอบ
สนองการสำานึกรักบ้านเกิด พัฒนาท้องถิ่นตำาบล
ให้มีความเข้มแข็ง ลดปัญหาการจราจรในตัวเมือง 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรนำาผลจากการวจิยัไปศกึษาเจาะ
ลกึในประเดน็ทีน่า่สนใจ เชน่ ขอ้เสนอเชงินโยบาย
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

2.3 ควรมีการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
วิจัยรูปแบบอื่น เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นรว่ม หรอืโมเดลสมการโครงสรา้งการวจิยัแบบ
ผสม เพือ่ให้ไดผ้ลการวิจยัทีห่ลากหลายในการทีจ่ะ
นำาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบล ให้มี
คุณภาพต่อไป 
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