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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อ ศึกษาความคิดเห็นเกี ยวกับ
กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษานคราชสีมาเขต 7 ประชากรที ใชใ้นการศึกษา คือข้าราชการครูของ
โรงเรียนต้นแบบในฝ ั นสังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษานคราชสีมา เขต 7 
รวมทั  งสิ น 262 คน เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื  อมั  น ทั  งฉบับ เท่ากับ 0.863 เก็บข้อมูลโดยนํา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาวิเคราะห์ผลโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติข ั  นพื นฐาน คือ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 สรุปผลการวิจ ัยพบว่า 

การสร้างพลังข ับเคลื  อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที  ดี 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ เป็นที  
ยอมรับของสังคม โดยรวมและรายด้าน มีการปฏ ิบ ัติได้มาก (µ =  .  ) 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที  พึงประสงค์และทักษะการ
ดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยรวม มีการปฏ ิบ ัติได้มาก (µ = 3.67) ส่วนด้าน
การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และการพัฒนา
ห้องปฏ ิบ ัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คอมพิวเตอร์ 
ภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยมีสื  อและอุปกรณ์เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน
ปฏ ิบ ัติได้ปานกลาง (µ =  .10) และ (µ =  .34) 

การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะ
ในการปฏ ิบ ัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยรวมมีการปฏ ิบ ัติได้มาก (µ =  .  ) ส่วนด้านการพัฒนาครูทุก
คนปรับการเรียนเปลี  ยนการสอนที  สอดคล้องกับการปฏ ิรูปการเรียนรู้ ปฏบิ ัติได้
ปานกลาง (µ =  .  ) 

การเพิ  มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื  อสารเพื  อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยรวม มีการปฏ ิบ ัติมาก (µ =  .  ) ส่วนด้านการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการ
ใช้สื  อดิจิตอล เช่น e-Library, e-Book, e–Learning และ Software เพื  อการจัดการ
เรียนการสอน และการส่งเสริมให้มีการกระทําใดใดที  ไม่ข ัดต่อพระราชบัญญ ัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี  ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.      ปฏ ิบ ัติได้ปานกลาง 
(µ =  .  ) และ (µ =  .  ) 

การระดมสรรพกําลัง สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ ์ที  เข้มแข็งอันเกิด
จากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ ์
และผู้ ร่วมคิด ร่วมปฏ ิบ ัติ ร่วมพัฒนา โดยรวมและรายด้าน ปฏ ิบ ัติได้ปานกลาง 
(µ = 4.67) 
 
Abstract 

This research aimed to study a process of strategic management 
process for school model in the dream, under the Nakhonratchasima 
Educational Service Area Office 7. Total 262 persons used in this study. The 
instrument was a 5-point scale questionnaire with a reliability of 0.863. The 
results were analyzed by using computer programs through percentage, 
Arithmetic Mean, and standard deviation. 

The research results revealed as follows: 
Force the school to create a good management system, effective 

mobility resulting in the potential development of the students were accepted in 
society as a whole and in practice a lot (µ = 4.11). Curriculum development 
and process of learning integrated for students to develop knowledge is a 
feature desired skills and life as potential overall practice a lot (µ = 3.67), the 
development of libraries and learning resources for all subjects with adequate 
response to the needs of learners and communities, and development of 
modern Mathematics and Science (Physics, Chemistry, Biology) laboratories, 
computer, foreign language to have materials and equipment sufficient number 
of students perform moderate (µ = 3.10) and (µ = 3.34). Creating 
empower people at all levels to professional skill of workers can organize the 
learning process and improve the quality of education overall practice a lot 
(µ = 3.75) of developing every teacher adjust the course change. Teaching 
reforms consistent with moderate learning performance (µ = 3.35). 

Increasing capacity of schools to use information and 
communication technology to organize and manage the learning process to 
optimize the overall performance much (µ = 3.67), part of every teacher is 
encouraged to use digital media such as e - Library, e - Book, e-Learning and 
Software for teaching and encourage any action that is not contrary to the Act 
on Computer Crime Web. MF performance in 2550 was moderate ( µ = 
3.10) and (µ = 3.34). 



Mobilization build a strong party patronage network power arising 
from the participation of communities, civil society in the form of co-sponsors 
and co-practice charge with the development and the teachers, perform 
moderate (µ = 4.67). 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25540 ฉบับที   16 
ซ ึ  งเลิกใช้แล้วและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับ
ป ั จจุบ ัน กําหนดสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายด้านการศึกษาคล้ายคลึงกัน คือ 
ส่วนที   8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 กําหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที  รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั  วถึง 
และ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   ผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้
อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ  ง และการสนับสนุนจากรัฐ 
เพื  อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื  น ส่วนที   4 แนวนโยบายด้าน
ศาสนาสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา    กําหนดว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ข้อ 3) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา  ในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี  ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื  อพัฒนาการศึกษาของชาต ิจ ัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี  ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั  งปลูกฝ ั งให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั  นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อํานาจเพื  อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน 
จัดและมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื  อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ 
 พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา 
บัญญ ัติไว้ ดังนี  
 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน ทั  งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื  น และต่างประเทศมาใช้จ ัดการศึกษา ดังนี  
 1. ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นระดมทรัพยากรเพื  อ
การศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื  อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั  งนี  ให้
เป็นไปตามที  กฎหมายกําหนด 
 2. ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นเอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื  น ระดมทรัพยากร เพื  อการศึกษา โดยเป็นผู้จ ัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื  นให้แก่สถานศึกษา 
และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม และความ
จําเป็น ทั  งนี ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษ ีตามความเหมาะสมและความจําเป็น ทั  งนี  ให้เป็นไป
ตามที  กฎหมายกําหนด 

 มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที  เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาทั  งที  เป็นที  ราชพัสด ุ ตามกฎหมายว่าด้วย ที  ราชพัสดุและที  เป็น
ทรัพย์สินอื  น รวมทั  งจัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษาและเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที  ไม่ข ัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา 
 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที  สถานศึกษาของรัฐที  เป็นนิติบุคคลได้มา
โดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซ ื อหรือแลกเปลี  ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่
ถือเป็นที  ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ  ของสถานศึกษา 
 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที  เป็นนิติ
บุคคล รวมทั  งผลประโยชน์ที  เกิดจากที  ราชพัสด ุ เบี ยปรับที  เกิดจากการผิด
สัญญาลาศึกษา และเบี  ยปรับที  เกิดจากการผิดสัญญาการซ ื อทรัพย์สินหรือจ้าง
ทําของที  ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที  ต้องนําส่ ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที  ไม่เป็นนิติ
บุคคล รวมทั  งผลประโยชน์ที  เกิดจากที  ราชพัสด ุ เบี ยปรับที  เกิดจากการผิด
สัญญาลาศึกษา และเบี  ยปรับที  เกิดจากการผิดสัญญาการซ ื อทรัพย์สินหรือจ้าง
ทําของที  ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา สามารถจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั  นๆ ได้ตามระเบียบที  
กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา 60 ให้รัฐจ ัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาใน
ฐานะที  มีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที  ยั  งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็น
เงินงบประมาณเพื  อการศึกษา ดังนี  
 1. จ ัดสรรเงินอุดหนุนทั  วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที  เหมาะสมแก่
ผู้เรียนการศึกษา ภาคบังคับ และการศึกษาขั  นพื  นฐานที  จัดโดยรัฐและเอกชนให้
เท่าเทียมกัน 
 2. จ ัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที  มา
จากครอบครัวที  มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
 3. จ ัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื  นเป็นพิเศษ 
ให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที  
มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา10 วรรคสอง วรรคสามและวรรค
สี   โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรม ทั  งนี  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที  กําหนดในกฎกระทรวง 
 4. จ ัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาของรัฐ ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิและภารกิจของ
สถานศึกษาโดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
ทั  งนี ให้คํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 5. จ ัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั  วไปให้สถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ของรัฐที  เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกํากับของรัฐ
หรือองค์การมหาชน 
 6. จ ัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี  ยตํ  าให้สถานศึกษาเอกชน เพื  อให้
พึ  งตนเองได ้
 7. จ ัดตั  งกองทุนเพื  อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ



มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที  มี
หน้าที  ตรวจสอบภายนอก หลักเกณฑ ์และวิธีการในการตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมินให้เป็นไปตามที  กําหนดในกฎกระทรวง 
 กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540, 2550 และพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  
แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดและบัญญ ัติเกี  ยวกับ
จุดเน้นทางด้านการศึกษาที  สอดคล้องกันคือ ให้ความสําคัญกบัการ
ได้รับสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั  นพื นฐาน ของคน
ทุกคนที  อยู่ในทุกพื นที  อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
นอกจากนั  นยังได้เน้นหนักในเรื  องการระดมทุนเพื  อการจัดการศึกษา ใน
รูปแบบต่างๆ เพื  อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษา 
แต่สภาพจรงิในป ั จจุบ ันปรากฏว่าการจัดการศึกษาของไทยยังไม่เป็นไป
ตามจุ ด เ น้น  ทา งด้ านก า รศึกษาที  รั ฐ ธ รรม นูญกํ าหนด  แล ะ
พระราชบัญญ ัติก า รศึกษาแห่ งช าติบัญญ ัติ ไ ว้  ส อดคล้อ งกับ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) ป ั จจุบ ันการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับต่างๆ ย ังมีความหลากหลาย ทั  งมาตรฐาน  และคณุภาพ โรงเรียน
ที  มีคุณภาพสูงมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครและเขตอําเภอเมือง 
ซ ึ  งมีอยู่จํานวนจํากัด ส่วนโรงเรียนที  อยู่ในชนบทห่างไกลมักจะมีความ
ขาดแคลนในทุกๆ  ด้าน ทําให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานได้ เด็กและเยาวชนที  มาจากครอบครัวที  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดีที  อยู่ในเมืองมีโอกาส เข้าเรียนในโรงเรียนดีมี
คุณภาพมากกว่าผู้ที  มาจากครอบครัวยากจน และอาศัยในต่างจังหวัด 
หรือชนบท 
 ดังนั  น วันที      เมษายน      คณะรัฐมนตรีโดยการนํา
ของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบใน
หลักการโครงการ  “หนึ  งอําเภอหนึ  งโรงเรียนในฝ ั น” ภายใต้แนวคิด
หลักการและความเชื  อที  ว่า “การศึกษา สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็น
บุคคลที  มีคุณภาพ สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้ ซ ึ  งจะ
ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้น จากวงจรความยากจน 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝ ั นของคนในสังคม เด็กและเยาวชน
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ  น รวมทั  งเป็นที  ยอมรับของทุกฝ่ าย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของชุมชน ใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งพัฒนาโรงเรียน  ทุกด้าน  
ซ ึ  งได้เริ  มดําเนินการโครงการตั  งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา แต่ในปี 
พ.ศ. 2550 ได้เกิดวิกฤตทางการเมือง ส่งผลให้รัฐบาลโดยการนํา ของ
พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ล่มสลายลง มีการแต่งตั  ง
รัฐบาลรักษาการ มีพลเอกสุรยุทธ์    จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็น
เวลา 1 ปี ในช่วงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้การดําเนินงานโรงเรยีนใน
ฝ ั นเกิดการชะงักงัน เกิดความสับสนต่อโรงเรียนและชุมชนผู้ปฏ ิบ ัติว่า 
จะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะล้มเลิกโครงการหลังจากนั  นในปี พ.ศ. 2551 
มีการเลือกตั  งได้รัฐบาลชุดใหม่โดยการนําของ นายสมัคร  สุนทรเวช 
เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจึงได้กลับมาส่งเสริมสนับสนุน อย่างจริงจงั
อีกครั  งภายใต้ชื  อ “โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน” แต่ในปี พ.ศ. 2552 ได้
เกิดการเปลี  ยนแปลงทางการเมือง ครั  งสําคัญอีกครั  ง นายสมชาย       
วงศ์สวัสดิ   ได้รับการแต่งตั  งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

 วันที   2 ธ ันวาคม 2551 รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ   ต้อง
พ้นจากตําแหน่ง เนื  องจากพรรคพลังประชาชน ถูกศาลวินิจฉัยให้ยุบ
พรรค เกิดการย้ายขั  วทางการเมือง พรรคประชาธิป ั ตย์ ได้เป็นแกนนํา
จัดตั  งรัฐบาล วันที  17 ธันวาคม 2551 นายอภ ิสิทธิ    เวชชาชีวะ ได้รับ
การสนับสนุนด้วยเสียง ข้างมากให้ขึ  นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที   
   ของประเทศไทย ในยุคนี อาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนในฝ ั นได้รับการ
กํากับตดิตามและการสนับสนุนด้านงบประมาณ ลดลงจากเดิมมาก  มี
เพียงการสานต่อโครงการภายใต้โครงการปฏ ิบ ัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ตามแผนฟื นฟูเศรษฐกิจระยะที   2: 2553–2555 (SP2) และในจํานวน
โรงเรียนในฝ ั นทั  วประเทศมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ทั  งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา 
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดําเนินโครงการโรงเรียนในฝ ั นรุ่นที   1 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2546 -2549 จํานวน 6 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้ผ่านการ
ประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบในฝ ั น” และได้รับการพัฒนาตามหลักการ
แนวคิดทฤษฎ ีการบริหารโครงการโรงเรียนในฝ ั นอย่างต่อเนื  อง ด้วยการ
สื  อสาร และการกระพือข่าวของสื  อสารมวลชน การแถลงนโยบายของ
รัฐบาลเกี  ยวกับการดําเนินงาน รวมทั  งการคาดหวังถึงภาพความสําเร็จ
ของโรงเรียนในฝ ั น จากรัฐบาลและหน่วยงานที  เกี  ยวข้อง  ทําให้คน
ทั  วไปมีความรู้สึกศรัทธา และมีความหวังกับโรงเรียนในฝ ั น อย่างมาก 
มีความเชื  อมั  นว่าหากบุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนในฝ ั น จะทําให้
บุตรหลานของตน ได้เข้าเรียน ในโรงเรียนที  ดีมีคุณภาพมากกว่า
โรงเรียนอื  น  ๆ

 แต่จากผลการประเมินระดับชาติ  การประเมินคุณภาพจาก
องค์กรภายนอก และการประกวดแข่งข ันในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรยีน
โรงเรียนต้นแบบในฝ ั นและโรงเรียนอื  นๆ ในสังกัดสํานักงาน เขตพื  นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปรากฏว่าผลการประเมินและผลการ
ประกวดของนักเรียน แต่ละโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั  น เพราะฉะนั  น เพื  อเป็นการศึกษากระบวนการที  เกี  ยวข้อง ผู้วิจ ัย
จึงได้ทําการวิจ ัย เรื  อง “กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ ของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7” 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  เพื  อศึกษาความคิดเห็นเกี  ยวกับกระบวนการดําเนินกลยุทธ์
ของโรงเรียนต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสมีา เขต 7 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
             ขอบเขตด้านเนื อหา 

เนื อหาที  ศึกษา กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 ขอบเขตด้านพื นที  
 พื นที  ศึกษาคือโรงเรียนต้นแบบในฝ ั นสังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก ่
 1. โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง 
  . โรงเรียนภู่วิทยา ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง  
  . โรงเรียนพิมายวิทยา ตําบลพิมาย อําเภอพิมาย 



  . โรงเรียนเมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ ตําบลเมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง 
  . โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย 
  . โรงเรียนชุมชนประทาย ตําบลประทาย อําเภอประทาย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

วันที   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที   30 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการศึกษา คือ ข้าราชการครูทั  งหมดของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 รวม
ทั  งสิ น จํานวน 262 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือข้าราชการครูทั  งหมดของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 รวม
ทั  งสิ น จํานวน 262 คน 
 
ตัวแปรที ศึกษา 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสํารวจ ด้านตําแหน่ง หรือการ
ปฏ ิบ ัติหน้าที  ป ั จจุบ ัน อายุ วุฒ ิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการ
ปฏ ิบ ัติงาน 
 2. กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบในฝ ั น สังกัด
สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
  .1 การสร้างพลังข ับเคลื  อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
ที  ดีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ 
เป็นที  ยอมรับของสังคม 
  .  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที  พึง
ประสงค์และทักษะ การดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  .3 การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นมือ
อาชีพ มีทักษะในการปฏ ิบ ัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  .4 การเพิ มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื  อสาร เพื  อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบรหิาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5 การระดมสรรพกําลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ ์ที  
เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม ของชุมชน องค์กร ประชาสังคม
ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ ์ และร่วมคิดร่วมปฏ ิบ ัติ ร่วมพัฒนา 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อม ูล 

การวิเคราะห์ข้อม ูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสํารวจ ดําเนินการ ดังนี  

  . ข้อมูลทั  วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดําเนินการโดยวิเคราะห์
ความถี  ของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใชค้่าสถิตริ้อยละ 

 . ความคิดเห็นเกี  ยวกับกระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมาเขต 7 วิเคราะห์

โดยใช้สถิติพื  นฐาน ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี  ย (Mean) และส่วน
เบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อม ูล 
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (บุญชม   ศรีสะอาด. 2545: 105) 

P =  f * 100 
          n 
เมื  อ  P แทน   ค่าร้อยละของประชากร 
       f แทน   ความถี  ที  ต้องการเปลี  ยนแปลง
ให้เป็นร้อยละ 
       n แทน   จํานวนความถี  ทั  งหมด 

 2. ค่าเฉลี  ย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด. 2545: 105) 

   µ  =  
N

x∑  

   เมื  อ  µ     แทน   ค่าเฉลี  ยของประชากร 

       ∑ x  แทน   ผลรวมคะแนนทั  งหมดของ
ประชากร 

    N   แทน   จํานวนคะแนนของประชากร 
  . ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บญุชม   
ศรีสะอาด. 2545: 106) 
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   เมื  อ  σ  แทน   ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร 
      X  แทน   คะแนนแต่ละตัว 
      ∑ 2x  แทน   ผลรวมของกําลังสองของ
คะแนนแต่ละตัว 

    ( )2∑ x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั  งหมด
ยกกําลังสอง 
       N  แทน   จํานวนคะแนน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อม ูล 
 จากการวิจ ัย เรื  อง กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   สรุปได้ 
ดังนี  
 ตอนที  1 สถานภาพทั  วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
  ด้านตําแหน่งหรือการปฏ ิบ ัติหน้าที  ป ั จจุบ ัน กลุ่มผู้ตอบ
แบบสํารวจมากที  สุด ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน รองลงมา คือ กลุ่มหัวหน้างานตาม
แผนบริหาร ถัดมา คือ กลุ่มรองผู้อํานวยการโรงเรียน ส่วนน้อยที  สุด ได้แก่ กลุ่ม
ผู้อํานวยการโรงเรียน 



  อายุกลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจมากที  สุดมีอายุ   –   ปี 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุตํ  ากว่า  6 ปี และถัดมา คือ กลุ่มอายุมากกว่า  5 ปี ส่วน
น้อยที  สุด คือ กลุ่มอายุ   –   ปี 
  ด้านวุฒ ิการศึกษาสูงสุด กลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจมากที  สุด มี
วุฒ ิปริญญาตรี รองลงมา คือ กลุ่มที  มีวุฒ ิตํ  ากว่าปริญญาตรี ถัดมา คือ วุฒ ิ
ปริญญาโท ส่วนวุฒ ิปริญญาเอกไม่ม ี
  ด้านประสบการณ์ในการปฏ ิบ ัติงาน กลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจ
มากที  สุดมีประสบการณ์ในการปฏ ิบ ัติงานมากกว่า    ปี รองลงมา คือ   –   ปี 
ถัดมา คือ  -   ปี ส่วนที  น้อยที  สุด มีประสบการณ์ในการปฏ ิบ ัติงานตํ  ากว่า   ปี 
 ตอนที  2 ความคิดเห็นเกี  ยวกับกระบวนการดําเนินกลยทุธ์
ของโรงเรียนต้นแบบ ในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
  การสร้างพลังข ับเคลื  อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที  
ดี คล่องตัว มีประสิทธภิาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นที  
ยอมรับของสังคม โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที  พึงประสงค์ 
และทักษะ การดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพโดยรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายด้าน มีเพียงด้านการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ให้ครบทุก
กลุ่มสาระอย่างเพียงพอ เหมาะสม ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
และการพัฒนาห้องปฏ ิบ ัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 
คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยมีสื  อ และอุปกรณ์เพียงพอต่อ
จํานวนนักเรียนเท่านั  น ที  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
นอกนั  นอยู่ในระดับมาก 
  การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพมี
ทักษะในการปฏ ิบ ัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน มีเพียงการ
พัฒนาครูทุกคนปรับการเรยีนเปลี  ยนการสอนที  สอดคล้อง กับการปฏ ิรูปการ
เรียนรู ้เท่านั  น ที  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั  นอยู่ในระดับมาก 
  การเพิ มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื  อสารเพื  อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน มีเพียง
การส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการใช้สื  อดิจิตอล เช่น E-Library, E-Book, E-Learning 
และ Software เพื  อการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้มีการกระทําใดใด
ที  ไม่ข ัดต่อพระราชบัญญ ัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี  ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.      เท่านั  นที  อยู่ในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ นอกนั  นอยู่ในระดับมาก 
  การระดมสรรพกําลัง สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ ์ที  เข้มแข็ง
อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของ ผู้
อุปถัมภ ์ และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏ ิบ ัติ ร่วมพัฒนาของโรงเรียนต้นแบบในฝ ั น 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมาเขต 7 โดยรวมและราย
ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 
การอภิปรายผล 
   ผลการวิจ ัยเกี  ยวกับกระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียน
ต้นแบบในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   มีประเด็น
สําคัญที  นํามาอภ ิปรายผล ดังนี  

 การสร้างพลังข ับเคลื  อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที  ดี 
จ ัดว่าเป็นกลยุทธ์ที  สําคัญสําหรับโรงเรียนในฝ ั น ผู้บริหารโรงเรียนในฝ ั นที  
ต้องการประสบความสําเร็จ จะต้องมีภาวะผู้นําในการสร้างพลังข ับเคลื  อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที  ด ีมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นที  ยอมรับของสังคม เพื  อให้
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ที  สถานศึกษากําหนดไว้ สามารถบรรลุวิส ัยทัศน์ 
พันธะกิจ และเป้ าประสงค์โรงเรียนจึงจําเป็นต้องกําหนดรูปแบบ และแนวทางใน
การขับเคลื  อนกลยุทธ์สู่การปฏบิ ัติอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงานทุกระดับ โดย
ใช้กลไกในการขับเคลื  อน กําหนดเป้ าหมายในการขับเคลื  อนสู่การปฏ ิบ ัติ โดยใช้
แนวคิดกําหนดผลสําเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (Balanced Scorecard) และในการ
สร้างพลังข ับเคลื  อนที  สําคัญอย่างหนึ  งก็คือ การจัดการโดยการวางแผน  กล
ยุทธ์ เป็นความสําคัญอย่างยิ ง เป็นภาระหน้าที  ของผู้บริหารที  เกี  ยวกับการจัด
ระเบียบงานต่างๆ  ภายในองค์กร มีกระบวนการในการแบ่งงานกันทํา พร้อมกับ
การแบ่งอํานาจหน้าที  อย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักอยู่เป็นกลุ่มใน
โครงสร้างเดียวกัน และมีระเบียบที  จะติดต่อสัมพันธ์กันได้ตามปกติ พร้อมมุ่งสู่
เป้ าหมาย หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน ส่วนการวางแผนมีความสําคัญ เพราะเป็น
การการวิเคราะห์ข้อมูลที  เป็นผลการดําเนินงานในอดีตและการสังเคราะห์ข้อมูล
สภาพป ั ญหาในป ั จจุบ ัน นํามากําหนดเป็นแนวทางการดําเนินงานโดยมี
องค์ประกอบสําคัญคือ การกําหนดปลายทางที  ต้องการ กําหนดวิธีการและ
กระบวนการหรือกลวิธีให้บรรลุจุดหมายที  กําหนดไว้ในรูปของแผนงานและ
โครงการที  เชื  อมโยงกันภายใต้ทรัพยากรที  จําเป็นคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
มีการกํากับการปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื  อง 
การวางแผนกลยุทธ์ถือเป็นแนวทางสําคัญสําหรับองค์กร เพราะเป็นแผนงาน
หรือแนวทางที  ผู้บริหารใช้เป็นเครื  องมือในการบริหารองค์การ โดยมีป ั จจ ัย
เกี  ยวข้องคือ วิส ัยทัศน์ พันธะกิจ การกําหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เพื  อให้ได้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื  อเป็นแนวทาง ในการดําเนินงานให้ประสบ
ความสําเร็จและบรรลุตามเป้ าหมายคือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างอํานาจ
หน้าที  การงานบุคคลและทรัพยากรการบริหารอื  นๆ ให้สามารถดําเนินได้ เพื  อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ เป็นวิธีการหรือแผนการที  คิดขึ นอย่าง
รอบคอบมีลักษณะเป็นขั  นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตาม
สถานการณ์ โดยอาศัยความรู้ความชํานาญ มุ่งหมายเพื  อเอาชนะคู่แข่ง หรือเพื  อ
หลบหลีกอุปสรรคต่างๆ  จนสามารถบรรลุเป้ าหมายที  ต้องการ และมีความหมาย
เหมือนคําว่า ยุทธศาสตร์ ซ ึ  งเดิมใช้ในความหมายที  เกี  ยวข้องกับการรบ ซ ึ  ง
มาจากภาษาอังกฤษว่า Strategy ใช้ครั  งแรกในวงการทหารและการทํา
สงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผนและการบัญชาการรบ เพื  อ
เอาชนะศัตรู (เกรียงศักดิ    เจริญวงศ์ศักดิ  . 2545: 2-9) เป็นวิธีดําเนินงาน 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที  วางไว ้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ขององค์การ มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์เหนือความคาดหมายยกระดับ
ความสําเร็จ การเจริญเติบโต และความก้าวหน้าขององค์การแบบก้าวกระโดด 
(Dramatic improvement) เน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation) สิ งประดิษฐ์ หรือ
ความคิดใหม่ๆ ดังนั  น กลยุทธ์จึงมักจะต้องอาศัยวิธีการ ที  พยายามไม่ให้
เหมือนใคร ไม่ให้ใครเหมือนแปลกแหวกแนว ไม่มีใครคาดคิด การกําหนดกล
ยุทธ์ที  ดีต้องพยายามให้เกิดการเปลี  ยนแปลงในระดับกระบวนทัศ น์ 
(Paradigm shift) หรือเกิดนวัตกรรม (Innovation) หรือสิ งประดิษฐ์
คิดค้นใหม่ (สมพร  สังข์นิ ม. 2546: 41-42) กลยุทธ์เป็นวิธีการ แผนการ หรือ



รูปแบบการกระทําต่างๆ ที  คิดขึ  น อย่างรอบคอบมีความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้
ตามสถานการณ์ โดยอาศัยความรู้ความชํานาญเพื  อเอาชนะคู่ต่อสู ้ คู่แข่งข ัน 
หรือเพื  อหลบหลีกป ั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้ าหมายที  วางไว้
ภายใต้เงื  อนไขของเวลาที  เหมาะสม ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีข ั  นตอน 
และกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) โดยมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร มีการกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทาง มี
การกําหนดกลวิธีหรือแนวทางปฏ ิบ ัต ิการกําหนดแผนงาน งานโครงการ การ
ดําเนินงานตามแผน และประเมินผลการปฏ ิบ ัติงาน การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็น
กระบวนการที  ชี ให้เห็นถึงวิธีการต่าง  ๆที  จะต้องปฏ ิบ ัติและช่วยให้เรามองเห็น
ช่องว่างระหว่างสถานะเป้ าหมายกับสถานะป ั จจุบ ันว่าจะต้องทําอะไรบ้าง 
เพื  อให้บรรลุตามเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานเป็นที  ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงาน
ทางการศึกษาอื  นโดยทั  วไป (สมรศร ี แจ่มสุวรรณ. 2548) การวางแผนกลยุทธ์มี
ความสําคัญทั  งต่อองค์กร และสมาชิกในองค์กร เพราะจะช่วยให้องค์กรมีการ
เตรียมพร้อมที  จะเผชิญ กับการเปลี  ยนแปลงในอนาคต ส่วนสมาชิกขององค์กร
ทั  งระดับบริหารและปฏ ิบ ัติงานสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที  เปลี  ยนไปได้
พร้อม  ๆกัน มีความเข้าใจทิศทางขององค์กรได้ตรงกัน มีส่วนร่วม ที  จะกําหนด
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายและแนวทางการทํางานร่วมกันสามารถ
เชื  อมโยงโครงการ หรือแผนระยะกลาง (Program หรือ Medium range planning) 
กับแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ ์เพื  อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได ้
(บัญญ ัติ จรัสแผ้ว. 2549: 28-30) การเตรียมการ ทําให้เกิดความพร้อมในการ
ทํางาน เพื  อป้ องกันความผิดพลาดหรือหากจะเกิดความผิดพลาดก็อาจจะไม่มาก 
จนทําให้เกิดความเสียหาย และมีจุดมุ่งหมายที  เหมือนกันคือ ต้องการ
ความสําเร็จของงาน (ศศิธร มีสมสืบ. 2548: 14) เป็นกระบวนการในการ
ประสานงาน และรวบรวมกิจกรรมในการทํางานเพื  อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยคน (Robbin & Coulter. 1999: 8) เป็น
หน้าที  ต่อเนื  อง เนื  องจากบุคคลต้อง การอยู่ร่วมกันเพื  อเป็นการสร้างสรรค์
ผลประโยชน์ (Steers.1991: 125-127) การกําหนดโครงสร้างขององค์การอย่าง
เป็นทางการโดยการจัดการแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ การจัดหางบต่าง  ๆ
ทั  งในส่วนงบประมาณและงบนอกงบประมาณจากส่วนอื  นๆ กําหนดอํานาจ
หน้าที  ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้ให้ช ัดจน รวมทั  งความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อย ทั  งนี ให้เอื  อต่อการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ (ธนะศักดิ    พรหมจันทร.์ 2550: 21) 
 นอกจากนั  นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิง
บูรณาการโครงการหนึ  งอําเภอ หนึ  งโรงเรียนในฝ ั น ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ  งที  
มุ่งเน้นให้โรงเรียนไดพ้ัฒนาหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที  ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดํารงชีวิต ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่
รู้ รักการอ่านและค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม 
รู้จ ักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื  อสารเพื  อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนําเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั  นใจ ในตนเอง รวมทั  งการ
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดบัให้เป็นมืออาชีพโดยการพัฒนาส่งเสริมครู
ผู้บริหาร ให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
พัฒนาโรงเรียนใหใ้นฝ ั นเป็นโรงเรียนที  มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสู่การ
แก้ป ั ญหาวงจรระบบการศึกษากับช่องว่างทางสังคม จุดเน้นของโรงเรียนในฝ ั น 
คือ การมี Resource Center ที  ใช ้ ICT ที  ทันสมัย ครูสามารถจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ IT อย่างสมํ  าเสมอ นักเรียนได้เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ IT ครูผู้สอน
สามารถทําการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ IT ที  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นนิสัยและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซ ึ  งการ
ดําเนินงานโรงเรียนในฝ ั นให้สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเป้ าประสงค์ของ
โครงการ คือ การนํากลยุทธ์แผนงานหลัก  5 แผนงาน คือ แผนการพัฒนาด้าน
การบริหาร และการจัดการ แผนการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ
การเรียนรู้แผนการพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา แผนการพัฒนาด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื  อสารของโรงเรียน และแผนการพัฒนาด้าน
ระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ ์และการนําทรัพยากรทางการศึกษา โดยดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื  องนั  นเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 กลยุทธ์การระดมสรรพกําลังสร้างภาคีเครอืข่ายอุปถัมภ ์ที  เข้มแข็ง
ในโรงเรียนในฝ ั นจําเป็นจะต้องดําเนินการอย่างจริงจ ัง เพราะงบประมาณที  ทาง
รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา โรงเรียนในฝ ั น จึง
ต้องอาศัยผู้อุปถัมภ ์ ซ ึ  งหมายถึง ผู้ให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้  ความคิด และความสามารถเฉพาะด้าน และทรัพยากรต่างๆ เพื  อให้
โรงเรียนสามารถดําเนินงานไปสู่เป้ าหมายของโรงเรียนในฝ ั นได้อย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย หน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นําทางศาสนา พ่อ-แม่ 
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน ประชาชนทั  งในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้ให้การสนับสนุนสามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนได้ทั  งด้านวัสดุ
ครุภ ัณฑ ์ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านสื  อการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ ด้านการ
บริหารจัดการ การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน การบรหิาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื  อสาร เทคนิคการวางแผน และ
กิจกรรมพัฒนาบุคลาการในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการจัดทําบัญชี ด้านอาคาร
สถานศึกษา ด้านงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามการที  จะดําเนินการระดมสรรพ
กําลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ ์โรงเรียนให้เข้มแข็งได้ต้องอาศัยผู้เกี  ยวข้องทั  ง
มวลในการประสานสัมพันธ์ซ ึ  งกันและกัน ด้านงบประมาณก็จ ัดว่าเป็นเครื  องมือ
สําคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร ทั  งในระดับสูงของประเทศจนถึงระดับ
โรงเรียน เพราะฉะนั  นในการใช้จ่ายจึงต้องคํานึงถึงระเบียบปฏ ิบ ัติและความ
คุ้มค่าของงบประมาณ งบประมาณทั  งจากส่วนบังคับบัญชา และส่วนที  เป็น
ทรัพยากรในท้องถิ นล้วนมีประโยชน์อย่างยิ งต่อการบริหารงานสถานศึกษา 
งบประมาณในส่วนราชการต้องใช้อย่างคุ้มค่ามีคุณภาพประสิทธิภาพ ส่วนที  
เป็นทรัพยากรท้องถิ น จะต้องพยายามเข้าหาโดยเข้าไปติดต่อประสาน
สัมพันธไมตรีกับผู้มีส่วนเกี  ยวข้องทั  งในระยะสั  น และระยะยาว ร่วมกิจกรรมทั  ง
กับส่วนรวม และส่วนตัว เพื  อสร้างความเข้าใจอันดีและเพื  อการขอรับการ
สนับสนุนในงานของโรงเรียน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ มี
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษา ทั  งในส่วนที  จะต้องใช้เกี  ยวกับคน
เกี  ยวกับวัสดุอุปกรณ์ รวมทั  งเกี  ยวกบัการจัดการสถานศึกษาจึงต้องมีการ
วางแผนติดต่อประสานงานเพื  อขอรับงบประมาณ และระดมทุนทั  งจากส่วน
ราชการ และองค์กรเอกชน ให้เพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้
มากที  สุด การจัดทําแผนการดําเนินงานงบประมาณอย่างเป็นรายลักษณ์อักษร
ขององค์กรหนึ  งสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ  งในภายหน้า (Steers. 1991: 51-53) 
ได้ศึกษาทัศนคต ิของผู้ปกครอง นักเรียนครู และผู้บริหารที  มีผล ต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนประถมในเขตทุรกันดารในประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่นั  นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางบวกด้าน
วิชาการ ระเบียบวินัยของนักเรียน และผลสัมฤทธิ  ในการเรียนบางวิชา (Patte. 



2002: 363) พื นฐานที  สําคัญของการปรับปรุง เปลี  ยนแปลง และการพัฒนา คือ
การจัดหาทรัพยากรที  จําเป็น วิธีการจัดหา จัดสรรและใช้ทรัพยากรมีอิทธิพล
อย่างยิ งต่อความสามารถของครู และผู้บริหารที  จะนําไปสู่การปฏ ิรูปการศึกษา
และปฏ ิรูปสถานศึกษาทรัพยากรมิได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบ แต่
หมายรวมถึง ข้อมูลข่าวสาร เครื  องอํานวยความสะดวกเทคโนโลยี และ
ผู้เชี  ยวชาญในการนําวิธีการอย่างใหม่ไปปฏ ิบ ัติ หรือการนําเทคนิคการสอน
อย่างใหม่ไปปฏ ิบ ัตินั  น นอกจากจะต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื  องมือแล้วย ัง
ต้องการเครื  องอํานวยความสะดวกต่างๆ คําแนะนําของผู้เชี  ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์และการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ขณะเดียวกันเวลาก็เป็น
ทรัพยากรสําคัญในการนําความคิดวิธีการอย่างใหม่ไปสู่การปฏ ิบ ัต ิ (Guskey. 
2000: 153–154) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็ง
ข ันของกลุ่มบุคคลที  มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั  นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไม่ใช่ความหมายเพียงการดึงประชาชนเข้ามาทํากิจกรรมตามที  เราคิดหรือ
ต้องการ ต้องให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบาย อันเป็นกระบวนการขั  นต้นของการวางแผนในการดําเนินงาน 
หลังจากที  ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และแผนงานร่วมกันและปฏ ิบ ัติงานตาม
แผนงานของโครงการดังกล่าวร่วมกันแล้วย ังมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก
การบริหาร รวมทั  งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง  ๆซ ึ  งอาจเป็นไป
โดยทางตรงหรือทางอ้อมอีกด้วย (เฉลียว  บุรภี ักด ีและคณะ. 2545: 113-114) 
การที  ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป มีบทบาทตั  งแต่การได้รับข่าวสาร
ข้อมูล การให้ข่าวสารข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยที  ประชาชนอาจเข้าไปมีบทบาทในระดับใดระดับหนึ  งหรือหลาย
ระดับ โดยที  ความคิดและความต้องการของประชาชนถูกนําไปเป็นสาระส่วนหนึ  ง
หรือทั  งหมด ในการพิจารณากําหนดนโยบาย หรือตัดสินใจ ความสําคัญและ
ความจําเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็เพื  อทําให้เกิด ความโปร่งใส และ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน กระบวนการขั  นตอนใน
การดําเนินงาน และการประเมินผลการทํางาน เป็นการสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนโดยการพบปะพูดคุยแลกเปลี  ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นซ ึ  ง
กันและกัน จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ที  ใกล้เคียงกันและเกิดความเข้าใจที  ดีระหว่าง
กัน ทําให้ผู้มีส่วนร่วมมีความรู้สึกผูกพันและมีส่วนเป็นเจ้าของ และเป็นการ
ตอบสนองป ั ญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประเสริฐ  ภ ัทรมัย 
และคณะ. 2546: 32) สถานศึกษาใช้วิธีการเข้าหาแหล่งทุน โดยผู้บริหาร และ
คณะกรรมการใช้ศักยภาพเดินเข้าไปหา ทําสัมพันธไมตรีทั  งในระยะสั  นและระยะ
ยาว มีการร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม และกิจกรรมส่วนตัว เพื  อที  จะเชื  อมโยงจาก
ความสัมพันธ์มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน ทั  งนี คนเราเมื  อมีความสัมพันธ์
ที  ดีต่อกัน ย่อมมีความผูกพัน ย่อมเห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกันด้วย
ความเต็มใจ (นงเยาว ์ ศักดาศักดิ  . 2548: 112-113) ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
เข้าใจและศรัทธาต่อโรงเรียน และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื  อง และดําเนินการ
ต่อชุมชนด้วยความจริงใจ และทําให้ชุมชนมองเห็นความตั  งใจของโรงเรียน 
รวมทั  งต้องพยายามศึกษาชุมชนในด้านต่าง  ๆทั  งในแง่มุมของสังคม เศรษฐกิจ 
ค่านิยม วัฒนธรรม และความต้องการ (เมตตา  ชูเลิศ. 2548: 36) การสร้างความ
ตระหนักในการร่วมมือ ร่วมใจที  จะพัฒนา โดยใช้วิจ ัยเชิงปฏ ิบ ัติการแบบมีส่วน
ร่วมจะทําให้การพัฒนาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการ
ดํ าเนินการภายใต้บริบทและข้อจํ ากัดของโรงเรียน ทั  งนี เนื  องจาก

กระบวนการวิจ ัยเชิงปฏ ิบ ัติการแบบมีส่วนร่วม ที  จะทําให้เกิดความรู้สึกร่วม
เป็นเจ้าของ และมีความต้องการที  จะพัฒนา (สถาพร  หยองเอ่น.     ) 
 จากงานวิจ ัยเรื  อง กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบ
ในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   สะท้อนภาพรวม
ของการบริหารจัดการได้ว่า โรงเรียนต้นแบบในฝ ั น ย ังมีความขาดแคลน และมี
ความต้องการในเรื  องของการระดมทุนทรัพย์ หรืองบประมาณ เพื  อนําไปพัฒนา
ตามความจําเป็นและความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
ให้ครบทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน และการพัฒนาห้องปฏ ิบ ัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยมีสื  อและ
อุปกรณ์เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน และการพัฒนาครูทุกคนให้ปรับการเรียน
เปลี  ยนการสอนที  สอดคล้อง กับการปฏรูิปการเรียนรู้ รวมทั  งการการส่งเสริมให้
ครูทุกคนมีการใช้สื  อดิจิตอล เช่น E-Library, E-Book,     E–Learning และ 
Software เพื  อการจัดการเรียนการสอน โครงการดีสร้างความคาดหวังไว้สูงแต่กล
ยุทธ์บางข้อยังมีจุดด้อย จึงเป็นสิ งท้าทายความสามารถของผู้บริหารคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และทุกฝ่ ายที  
เกี  ยวข้อง ในการวางแผนร่วมกัน จัดหา จัดทํา และดําเนินการพัฒนาให้บรรลุ
ความต้องการในที  สุด ซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้อง ดังนี  
 อรทัย  มูลคํา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน 
(    : บทคัดย่อ) ได้จ ัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียน
ในฝ ั นระยะที   2 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีประจําปีงบประมาณ      ผลการวิจ ัย 
พบว่า 
 ด้านป ั จจัย พบว่าผลการประเมินของทุกหน่วยงานมีค่าร้อยละ
สูงสุดด้านตัวครูผู้สอน มีวุฒ ิความรู้  ความสามารถตรงกับงานที  รับผิดชอบและ
มีจํานวนครูเพียงพอ รองลงมา คือ ครูมีพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนางานที  
รับผิดชอบโดยใช ้ICT ส่วนทางด้านชุมชน พบว่า ชุมชน พึงพอใจสนับสนุน 
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียนในระดับสูง สําหรับผู้บริหารโรงเรียน 
พบว่า มีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงสุด 
รองลงมา คือ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 ข้อเสนอแนะที  สําคัญ คือ ขอให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
เพิ มเติมให้กับโรงเรียนในฝ ั นเพื  อให้สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้ าหมายได้ 
รวมทั  งขอการสนับสนุนด้านการพัฒนา Resource centre ในส่วนกลางให้
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการแก่ทุกโรงเรียนได้อย่างยั  งยืน 
 ศุภร  บุญราช (2544: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื  องการ
ปฏ ิบ ัติและความคาดหวังเกี  ยวกับการระดมทรัพยากรเพื  อจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า 
 1. โดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพการปฏ ิบ ัติ
เกี  ยวกับการระดมทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง เรื  องที  มีการปฏ ิบ ัติ
อยู่ในสามอันดับแรกคือการรับทราบนโยบายเกี  ยวกับการระดม
ทรัพยากร การปฏ ิบ ัติจริงของโรงเรียนและวิธีการที  โรงเรียนใช้ในการ
ระดมทรัพยากร ส่วนเรื  องที  มีการปฏ ิบ ัติอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร 
 2. ป ั ญหาการระดมทรัพยากร พบว่า เรื  องที  มีป ั ญหาสาม
อันดับแรก คือ ป ั ญหาจากทรัพยากรด้านการเงิน ป ั ญหาจากทรัพยากร



ที  มนุษย์สร้างขึ  น ปญัหาจากทรัพยากรส่วนบุคคลโดยเรื  องเกี  ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการจัดการเป็นป ั ญหาอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 3. ความคาดหวังเกี  ยวกับการระดมทรัพยากร พบว่า 
มาตรการในการระดมทรัพยากรตามที  กําหนดไว้ในพระราชบัญญ ัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน 
เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว และคาดหวังว่าจะสามารถนําสู่การ
ปฏ ิบ ัติที  บังเกิดผลได้และความคาดหวังกับผลที  จะเกิดขึ นเมื  อใช้
มาตรการในการระดมทรัพยากรคือบุคคล ชุมชนองค์กรต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ งขึ น งบประมาณด้านการศึกษาจะมี
มากขึ น คุณภาพการศึกษาของประเทศจะดีขึ  น มาตรการอื  นที  ควรจะ
นํามาใช้ในการระดมทรัพยากรได้แก ่ควรมีค่าตอบแทน การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนเกี  ยวกับค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การกู้เงินจาก
สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี  ยตํ  า การยกย่องเชิดชูต่อสาธารณชน 
เป็นตน้ 
 สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน (    : บทคัดย่อ) 
ได้ทําการวิจ ัยเรื  อง การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ ์
โรงเรียนในโครงการหนึ  งอําเภอหนึ  งโรงเรียนในฝ ั น ผลการวิจ ัยพบว่า 
  . การได้มาเนื  องจากผู้อุปถัมภ ์ เนื  องจาก 
  .  ผู้อุปถัมภ ์ความชื  นชมศรัทธาในการทํางานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
  .  ผู้อุปถัมภ ์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรของ
โรงเรียน 
  .  ผู้อุปถัมภ ์ได้รับการเชิญชวนจากบุคลากรในโรงเรียน 
  .  ผู้อุปถัมภ ์ได้รับคําแนะนําและเชิญชวนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
  . ลักษณะการผู้อุปถัมภ ์  ผู้ผู ้อุปถัมภ ์ ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียนในฝ ั น ด้านพลังทรัพยม์ากที  สุด รองลงมาคือ พลัง
กายและพลังป ั ญญามากที  สุด 
  . การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน ผู้อุปถัมภ ์ได้เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนไปสู่เป้ าหมายของโรงเรียนในฝ ั นร่วมกับครู ผู้บริหารและชุมชน 
ได้แก่ การร่วมคิดและตัดสินใจการดําเนินการร่วมประเมินผลร่วมรับ
ประโยชน์ 
  . ผลการพัฒนาโรงเรียน ผลที  เกิดขึ นจากการที  ผู้อุปถัมภ ์ได้
ที  ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีผลทั  ง   ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้าน
บริหารจัดการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณ 
กระบวนการดําเนินงานสู่ความสําเร็จในกลยุทธ์ด้านนี โรงเรียนจะต้อง
กําหนดกระบวนการสู่การปฏ ิบ ัต ิดังนี  
  .  จ ัดทําแฟ้ มผลงานสารสนเทศของโรงเรียนที  แสดงให้ผู้
อุปถัมภ ์ทราบสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหา และความต้องการ ความจําเป็นใน
การพัฒนาตนเองของโรงเรียน 
  .  ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนขององค์กรภาคเอกชน 
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื  อโฆษณาต่างๆ  
  .  ส่งจดหมายเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานหรือองค์การร่วมเป็น
ผู้อุปถัมภ ์โรงเรียน 

  .  จ ัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื  นๆ เพื  อสร้าง
ความคุ้นเคยและรับทราบหลักการของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝ ั น 
เพื  อให้ภาคธุรกิจหรือผู้ปกครองพิจารณาเป็นผู้อุปถัมภ ์โรงเรียน 
  .  จ ัดทําข้อมูลสารสนเทศบุคลากร หน่วยงาน องค์กรที  ให้การ
สนับสนุนโรงเรียน 
  .  ร่วมมือกับผู้อุปถัมภ ์จ ัดทําแผนการดําเนินงาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนิเทศติดตาม กํากับติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื  องสมํ  าเสมอ 
 4.7 ประชุมสัมมนาแลกเปลี  ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างโรงเรียน และผูอุ้ปถัมภ ์ต่อเนื  องสมํ  าเสมอ 
 4.8 บริหารทรัพย์สินที  ได้รับจากผู้อุปถัมภ ์อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นผลงานการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก 
 4.9 นําเสนอผลงานดําเนินงานต่อผู้อุปถัมภ ์และสาธารณชนเป็น
ระบบอย่างต่อเนื  อง 
  .10 ประสานขอความร่วมมือในการใช้แหล่งข้อมูล 
 นิวัตร  นาคะเวช (    : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจ ัย การดําเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ  งอําเภอ หนึ  งโรงเรียนในฝ ั น ผลการวิจ ัย
พบว่า 
 1. สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ความสําเร็จของโรงเรียนต้นแบบที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมี
เครื  องคอมพิวเตอร์เชื  อมต่อระบบเครือข่าย การจัดบรรยากาศสิ  งแวดล้อมที  เอื  อ
ต่อการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
 2. สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ความสําเร็จของโรงเรียนต้นแบบที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก่ การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื  อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียน
แสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทํางานเป็นทีม 
 3. คุณลักษณะและการปฏ ิบ ัติของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี จุดเด่นที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก ่ละเว้นสิ  งเสพติดและอบายมุข สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื  นได้ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เสมอ และใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนเพื  อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได ้
 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี จุดเด่นที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก ่การให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
ส่งเสริมและการแก้ป ั ญหาบุตรหลาน กวดขันดูแลเอาใจใส่การเรียนและแนะนํา
เกี  ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื  อต่างๆ 
 5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
รายการที  มาค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก่นักเรียนสามารถใช้ ICT เพื  อการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที  สูงขึ นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที  เข้มแข็ง การเพิ  มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี การเชื  อมโยง
ข้อมูลใช้อินทราเน็ต/อินเตอร์เน็ต การพฒันาสิ งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ความ       พึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก รายการที  มีค่าเฉลี  ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนละเว้นสิ  งเสพติด
และอบายมุข นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมี
ความรู้ความสามารถที  ศึกษาต่อในระดับสูงได ้



 6. สภาพป ั ญหาอปุสรรคของโรงเรียนต้นแบบ ส่วนใหญ่ต้องการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคารเรียน ห้องปฏ ิบ ัติการและคอมพิวเตอร์เพิ  มเติม 
สื  อเทคโนโลยีเพื  อการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ขาดอัตรากําลังครู การพัฒนาครู
ไม่ต่อเนื  องและไม่เท่าเทียมกันทุกกลุ่มสาระพื นฐานความรู้เดิมของนักเรียน
บางส่วนไม่เพียงพอ ชุมชนให้การสนับสนุนร่วมมืออยู่ในระดับน้อย และไม่
ต่อเนื  อง 

 สรุปว่าแนวคิดโครงการหนึ  งอําเภอหนึ  งโรงเรียนในฝ ั น ถือเป็นความ
ฝ ั นอันงดงาม ของผู้มีส่วนเกี  ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั  งหมด ทุกฝ่ ายเห็น
พ้องกันว่าเป็นโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยใน
ทุกพื นที  อย่างแท้จริง การดําเนินการในช่วงแรกผู้ที  เกี  ยวข้องทุกฝ่ ายไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน 
สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝ ั น คณะ
ครู ผู้ปกครองนักเรียน และภาคเอกชนอื  นๆ ต่างตื  นเต้นดีใจ มีความ
กระฉับกระเฉง มีความกระหาย มีความกระตือรือร้น มีความพอใจและมุ่งมั  นที  จะ
ร่วมดําเนินโครงการ โครงการนี ดูมีความวูบวาบในช่วง 2-3 ปีแรก โรงเรียนที  เข้า
ร่วมโครงการบางโรง ที  มีสภาพป ั จจัยพร้อมก็สามารถทําตามโครงการได้ดีเห็น
ความแตกต่างเกดิขึ นอย่างรวดเร็ว แต่บางโรงเรียนที  อยู่ในสภาพบริบทไม่พร้อม
สภาพป ั จจัยมีป ั ญหาก็ทําได้เพียงเล็กน้อยไม่เป็นไปดังที  คาดหวังไว้อย่างสวย
หรู เป็นเพียงการโหมกระพือเหมือนกับไฟไหม้ฟางที  ไฟโหมแรงในช่วงแรกแล้ว
ดับลงในเวลาอันสั  น เหลือเพียงความฝ ั นลมๆ แล้งๆ ในที  สุด จึงเป็นเรื  องที  ทุก
ฝ่ ายต้องหันมามองและให้ความสนใจอย่างจริงจ ัง ไม่นําเรื  องการเมืองเรื  อง
ผลประโยชน์หรือเรื  องความขัดแย้งส่วนตัว เข้ามาเกี  ยวข้อง ให้มองผลประโยชน์
ที  จะเกิดจากโครงการโรงเรียนในฝ ั นอย่างแท้จริงแล้วมุ่งม ั  นดําเนินการอย่าง
ต่อเนื  องจากผลการวิจ ัย เรื  อง กระบวนการดําเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบใน
ฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมาเขต 7 กล่าวได้ว่า ผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที  กําหนดไว้ว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะนําไปสู่การเพิ มโอกาสของความสําเร็จ และความล้มเหลวของ
องค์การ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําการวิจ ัยครั  งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะทั  วไป 
   . ควรนําผลการวิจ ัยเสนอสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   และเขตการศึกษาอื  นๆ เพื  อนําไปเป็นข้อมลูวางแผนบริหาร
จัดการ 
  2. ทุกฝ่ ายที  เกี  ยวข้องควรหันมาร่วมดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื  องอีกครั  ง มีการระดมสรรพกําลังทุกอย่าง เพื  อสนับสนุนโครงการนี ให้
ประสบผลสําเร็จ 
  3. โรงเรียนควรมีการวางแผนกลยุทธ์และดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ให้ครบทุกขั  นตอนและต่อเนื  อง เพื  อเป็นการประกันโอกาส
ความสําเร็จของการดําเนินงานขององค์การ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 
   . ควรศึกษาป ั จจัยที  ส่งผลต่อกระบวนการดําเนินกลยุทธ์
ของโรงเรียนในฝ ั น สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอื  น 
   . ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง ที  มีต่อแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝ ั น 

  3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นํากับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโรงเรียนในฝ ั น ในเชิงลึกด้วยวิธี
คุณภาพ 
 
ประกาศคุณูปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี  สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ  ง จาก
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารยท์ี  ปรึกษาสารนิพนธ ์ที  กรุณาให้
ความรู้ ให้คําแนะนําในการปรับปรุง แก้ไขสารนิพนธ์อย่างละเอียด ทําให้สาร
นิพนธ์ฉบับนี เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้ประสานงานให้เปิดศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์ ชุมพวง อาจารย์ผู้สอน ผู้เชี  ยวชาญ และ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ที  ได้สอนความรู้ ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกในการเรียน พร้อมทั  งมีส่วนเสนอแนะในการจัดทําสาร
นิพนธค์รั  งนี ให้มีความสมบูรณ์ยิ  งขึ น 

ขอขอบคุณผู้อํานวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนอนุบาลชุม
พวงวิทยา โรงเรียนภู่วิทยา โรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนเมืองยางคุรุราษฎร์
อุทิศ โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา และโรงเรียนชุมชนประทาย สํานักงาน
เขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที  ได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบ
สํารวจทําให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นในการวิจ ัยครั  งนี อย่างดียิ  ง 

ในโอกาสเดียวกันนี กข็อขอบคุณ คุณเบญจมาศ  เฉลิมวรวงศ ์ คุณวิศรุ
พงศ ์ เฉลิมวรวงศ์        คุณรัชชากร  เฉลิมวรวงศ ์และคุณคุณานนท์  ศรีขาว ที  
ไดใ้ห้กําลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ทําให้
การทํางานสําเร็จลุล่วงด้วยด ี

คุณค่าและประโยชน์ที  จะพึงมีจากแนวคิดบทสรุปของสารนิพนธ์ฉบับ
นี ในการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบในฝ ั น ให้พัฒนาสถาพรตลอดไป ผู้วิจ ัย
ขอมอบเป็นกตัญ ูกตเวทิตา แด่ คุณพ่อเฉลิม คุณแม่ขึม  ซ ีร ัมย์ ผู้เป็น
บุพการ ีตลอดจนครู-อาจารย ์ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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