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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหา การดำาเนินงาน
โรงเรยีนประชารฐัตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน จำาแนกตามประสบการณก์ารทำางานของผูบ้รหิาร
โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐของผู้
บริหารโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื จำานวน 297 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดับ สอบถามเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และข้อเสนอแนะมีค่าความเชื่อมั่นดังนี้ สภาพจากการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เท่ากับ 0.95 และปัญหาจากการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เทา่กบั 0.93 เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางไปรษณยี ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิำาเรจ็รปูสำาหรบัผูว้จิยั
ทางสังคมศาสตร์ โดยการแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ และข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองแบบเห็นว่าสภาพการดำาเนินงาน
โรงเรียนประชารัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้งสองประสบการณ์มีสภาพ
การดำาเนินงานอยู่ในระดับน้อยเหมือนกัน คือด้านการพัฒนาศูนย์การศึกษางานค้นคว้าวิจัยและผลการ
เปรียบเทียบสภาพการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐโดยรวมแตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าไม่แตกต่าง
กันสองด้านคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนอกนั้นแตกต่างกันทุกด้าน

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองแบบเห็นว่าปัญหาการดำาเนินงาน
โรงเรยีนประชารฐั โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชา
รัฐพบว่าโดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาศูนย์การศึกษา

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2	 สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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งานค้นคว้าวิจัย นอกนั้นแตกต่างกันทุกด้าน 

3. ผลการศกึษาขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารของการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐั ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสถานศึกษาควรลงระบบข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบันในโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) มากที่สุด 2) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดจิทิลัควรจดัหาและบรกิารทางอินเทอรเ์นต็ความเร็วสูงและเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหเ้พยีงพอตอ่ครู
และนกัเรยีนมากทีส่ดุ 3) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนควรมกีารปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 4)ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน
ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำาเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนใหเ้พยีงพอเพือ่สง่เสรมิใหใ้ชส้ือ่เทคโนโลยกีารเรยีนรูม้ากทีส่ดุ 5) ดา้นการพฒันาศกัยภาพความเปน็
ผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนและพัฒนาครูผู้สอน มีการยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอด
รับการทำางานในรูปแบบรัฐบาลมากที่สุด 6) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียน
ควรมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศรวมถึงการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการนำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารงานให้มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้มากที่สุด 7) 
ด้านการพัฒนาความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เช่ียวชาญควรทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาวิจัยในโรงเรียนมากที่สุด 8) ด้านการยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษา
อังกฤษของนักเรียนการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ครูสามารถประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงในชั้นเรียนมากที่สุด 9) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เข้า
ร่วมพัฒนาโรงเรียน โครงการส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เพื่อริเริ่มที่พัฒนาผู้นำาเยาวชน เช่น โครงการเกี่ยวกับ
กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ ในโรงเรียนหรือให้เวทีในการแสดงออกเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำามากที่สุด 
10) ด้านการพัฒนาศูนย์การศึกษางานค้นคว้าวิจัยคืองานค้นคว้าวิจัยไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งแต่
เปน็งานองคก์รครทุูกคนโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนแหง่การวจิยัครทูกุคนคอืนกัวจิยัและมคีวามสามารถทางการ
วิจัยทุกคนกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทางการศึกษากับโรงเรียนของตนเองมากที่สุด
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Abstract

The research of this research were compare with the state and operating school 
people state problem follow the opinion of the executive separate follow work experience of 
school executive in the Northeastern an study the suggestion, operating school state people. 
The work of school executive in the Northeastern 

The sample be school executive school in the Northeastern 297 persons samples, a 
tool that use in the research is the questionnaire like the scale about 5 level values, Inquire 
about the state and operating school people state and problem in the Northeastern and 
the suggestion, which, be valuable the confidence, which, the state from operating school 
state people Northeastern equal to 0.95 and a problem from operating school state people 
Northeastern equal to 0.93 pick collect the data by mail. The data were analyzed by using 
the package program to by frequency distribution, and seek the percentage, average .The 
part deviates test difference standard between the group with value test but the sample 
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that is free each other, and the suggestion adds about operating school state people in the 
Northeastern. 

1. The two school administrators experience that the state of public schools. Overall, 
it was at a high level. On the other hand, it was found that the two experiments had the 
same level of performance. It is the development of research centers, research works, and 
the results of comparison of the state of public administration schools as a whole. However, 
the two sides did not differ in terms of developing digital infrastructure and upgrading their 
English language skills.

2. The two school administrators experienced the problem that the public school the 
overall level is low. The results of the comparison of the problems of public schools were 
found that the overall difference was that the three aspects were not different. Improve your 
English skills. Development of Research Center for Research the differences are all different.

3. The results of the study suggest that the administration of public school  
administration in the sector 1) On the development of school information system, the school 
information system should be updated to the current system of school management support 
system (SMSS). 2) Digital infrastructure should provide high-speed internet and computer 
services to teachers and students. 3) The development of curriculum should improve the 
curriculum in accordance with the school context. 4) The promotion of teaching and learning 
should encourage teachers to use modern technology. The materials needed to manage 
teaching and learning are sufficient to encourage the use of the technology of learning.5) 
Development of leadership potential of school administrators and teacher development. 
Improve knowledge and skills of government personnel. To work in the form of government 
most. 6) Motivating Parents and Communities The school should have excellent practices, 
as well as provide opportunities for volunteers from higher education institutions with  
community involvement expertise. Management of the work to be transparent, clear, as 
possible. 7) The development of cooperation and incentives for experts should make a 
memorandum of understanding with the experts to study in the school as much as possible. 
8) To improve the English language skills of students. Develop English teaching by allowing 
teachers to apply the learning plan in accordance with the real environment in the classroom  
as much as possible. 9) The development and promotion of new generation leaders to 
jointly develop schools. New Generation Leadership Initiative to Initiate Youth Leadership  
Initiatives, such as the School Camp Initiative, or provide a platform for expressing leadership 
development. 10) The development of research centers Research is research, not the work 
of any one person, but the work of every teacher organization is a school of research, all 
teachers are researchers and have the ability to research. Everyone encourages the most 
educational research in their school.

Keywords: the state and problems, implementation, pracharath school, in northeast
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บทนำา

สถานการณโ์ลกเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 
ระบบการจัดการศึกษาของไทยต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูป
ระบบ การบริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดรูปแบบ 
การบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อนำาไปสู่ความ
เจริญงอกงามของบคุคลและสงัคมมีการกระจายอำา
นาจการบริหารและจัดการศึกษาไปให้หน่วยงาน
ระดบัปฏบัิต ิไดแ้กโ่รงเรยีนและเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546: 24) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่าง
ตอ่เนือ่งตัง้แตเ่กดิจนตลอดชวีติเพ่ือพรอ้มรบักระแส
การเปลีย่นแปลงของโลกท่ีเกดิขึน้อย่างรวดเรว็โดย
มปัีจจยัทีม่ผีลตอ่การพฒันาทรพัยากรมนษุยห์ลาก
หลายประการเช่นการเข้าสู่สังคมสูงวัยโอกาสการ
เขา้ถงึการศกึษาท่ีมคุีณภาพ และเพือ่ใหก้ารดำาเนนิ
งานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (สำานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559). 

ประชารฐันบัเปน็หนึง่ในนโยบายสำาคญัของ
รัฐบาล โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของรัฐ เอกชน
และประชาสังคม เพือ่ร่วมแกป้ญัหาเศรษฐกจิและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวม
พลงัประชาชาตทิีม่าจากทกุภาคสว่น โดยไดก้ำาหนด
เปา้หมายให้มีการพฒันาประสทิธภิาพการศกึษาท่ี
ใชก้ลไกจากประชารฐัรว่มกนัขบัเคลือ่นเพือ่การยก
ระดับการศกึษาใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ทีใ่ชก้ระบวนการ
ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพ
การศกึษา การลดความเหลือ่มล้ำา การเพิม่คณุภาพ
คน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 สถานศกึษาในปจัจบุนัมบีทบาทและความ
สำาคญัในการจดัการศกึษาจงึมกีารขบัเคลือ่นและยก

ระดับมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู้นำาให้มีสัมฤทธิผล เพื่อเป็นส่วนสำาคัญ ในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน รัฐบาลจึงได้มีโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็น 1 ใน 12 โครงการประชารัฐ 

 โครงการโรงเรยีนประชารฐั จะผนกึความ
ร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพฒันาผูน้ำาขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐาน
การศกึษานำารอ่งโรงเรยีนตน้แบบประชารฐั 7,424 
แห่ง ทุกตำาบล ทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน 
จัดทำาโครงสร้างการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
10 กรอบหลัก

ทัง้นี ้ความรว่มมอืในการยกระดบัการศกึษา
ของประเทศ จะเป็นการดำาเนนิการในลกัษณะของ
การเป็นพันธมิตรกับโรงเรียน ซึ่งภาคเอกชนและ
ภาคประชาสงัคมจะนำากำาลงัคนซึง่เปน็ผูน้ำารุน่ใหม ่
เขา้รว่มลงพืน้ทีส่ำารวจและวางแผนการดำาเนนิงาน
พัฒนาโรงเรยีนอยา่งใกลช้ดิดว้ยความสนบัสนนุของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละ
คุณค่าให้แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง อัน
จะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (สำานักงาน
คณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ. 2559). 

 จากเหตผุลและความสำาคญัดังกลา่ว ผูว้จิยั
จึงสนใจศกึษา สภาพและปญัหา ข้อเสนอแนะ การ
ดำาเนนิงานโรงเรียนประชารัฐ เพือ่ศกึษาหาความรู้
และประสบการณจ์ากกระบวนการพฒันาองคค์วาม
รู้ของโรงเรียนประชารัฐ และกระบวนการบริหาร
จัดการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อความรู้ที่ได้จากการ
วิจยัไปพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนในโรงเรยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัโรงเรยีนนกัเรยีน และ
ชุมชนที่ผู้วิจัยทำาการสอนและ สามารถนำาผลการ
วจิยัทีไ่ดไ้ปเปน็แนวทางการดำาเนนิงานของผูบ้รหิาร
โรงเรียนประชารัฐในระยะต่อไป



137วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	9	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหา การดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางานของผู้บริหารโรงเรียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะการดำาเนนิงาน
โรงเรียนประชารัฐของผู้บริหารโรงเรียน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมติฐาน

1. สภาพการดำาเนินงานโรงเรยีนประชารฐั
ตามความคิดเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนจำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน

2. ปัญหาการดำาเนินงานโรงเรียนประชา
รัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนจำาแนก
ตามประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร

1.1 ประชากร ผูบ้รหิารโรงเรยีนท่ีไดร้บัคดั
เลือกเพื่อเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ

โครงการโรงเรยีนประชารฐั ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือระยะแรกในปี พ.ศ. 2559 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ
โรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืระยะ
แรกในปี พ.ศ. 2559 จำานวน 297 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
สอบรายการและเกี่ยวกับสภาพและปัญหาจาก
การดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความ
เที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต่ 0.8-1.00 จำานวน 75 ข้อ 
แล้วนำาไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น ซึ่งสภาพจากการดำาเนินงานโรงเรียน 
ประชารัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 0.95 
และปัญหาจากการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 0.93

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยนำาสง่แบบสอบถาม
ส่งไปทางไปรษณีย์ จำานวน 297 ฉบับ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากแบบสอบถามในตอนท่ี 1 ซึ่ง
ถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
การแจกแจงความถ่ี และหาร้อยละ วิเคราะห์ผล
การศกึษาสภาพและปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีน
ประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 
มาวเิคราะหค์า่หาเฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ดว้ยการทดสอบทแีบบกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็อสิระตอ่
กนั (t-test Independent Samples) และวเิคราะห์
ข้อเสนอแนะการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียนประชา
รัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาร้อยละ เรียงลำาดับ

ผลการวิจัย

1. ผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองประสบการณ์
การทำางานเห็นว่าสภาพการดำาเนินงานโรงเรียน
ประชารัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ทั้งสองประสบการณ์มีสภาพการ
ดำาเนนิงานอยูใ่นระดบันอ้ยเหมอืนกนั คอืดา้นการ
พัฒนาศูนย์การศึกษางานค้นคว้าวิจัยและผลการ
เปรียบเทียบสภาพการดำาเนินงานโรงเรียนประชา



138 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 9 Number 1 January-April 2018

รัฐโดยรวมแตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าไม่แตก
ตา่งกนัสองดา้นคอืพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั
และยกระดบัทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ของนักเรียนนอกนั้นแตกต่างกันทุกด้าน

2. ผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองประสบการณ์
การทำางานเห็นว่าปัญหาการดำาเนินงานโรงเรียน
ประชารัฐ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และผลการ
เปรยีบเทยีบปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐั
พบวา่โดยรวมแตกตา่งกนัเมือ่พจิารณารายดา้นพบ
ว่าไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และยกระดับทักษะความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาศูนย์การ
ศกึษางานคน้ควา้วจิยั นอกน้ันแตกตา่งกันทุกดา้น 

3. ผลการศกึษาขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร
ของการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐั ในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืดงันี ้1) ดา้นการพฒันาระบบขอ้มลู
สถานศกึษาควรลงระบบขอ้มลูของสถานศกึษาให้
เปน็ปจัจบุนัในโปรแกรมระบบสนบัสนนุการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา (SMSS) มากที่สุด 2) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควรจัดหาและบริการทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอต่อครูและนักเรียนมากที่สุด 3) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 4)
ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้
ครใูชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ด้านสือ่อุปกรณ์ตา่งๆ ที่
มีความจำาเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้เพียง
พอเพื่อส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้มาก
ที่สุด 5) ด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำา
ของผู้บริหารโรงเรียนและพัฒนาครูผู้สอน มีการ
ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือ
สอดรับการทำางานในรูปแบบรัฐบาลมากที่สุด 6) 
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
โรงเรียนควรมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมถึงการเปิด
โอกาสให้อาสาสมัครจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านการนำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
การบริหารงานให้มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจ

สอบได้มากที่สุด 7) ด้านการพัฒนาความร่วมมือ
และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญควรทำาบันทึก
ขอ้ตกลงรว่มกนัโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาศกึษาวจิยั
ในโรงเรียนมากที่สุด 8) ด้านการยกระดับทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนการ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ครูสามารถ
ประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมจริงในชั้นเรียนมากที่สุด 9) ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียน โครงการส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เพื่อริเริ่มที่
พฒันาผูน้ำาเยาวชน เชน่ โครงการเกีย่วกบักจิกรรม
เข้าคา่ยตา่งๆ ในโรงเรยีนหรอืใหเ้วทใีนการแสดงออก
เพือ่พฒันาภาวะความเปน็ผูน้ำามากทีส่ดุ 10) ดา้น
การพัฒนาศูนย์การศึกษางานค้นคว้าวิจัยคืองาน
ค้นคว้าวิจัยไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็น
งานองค์กรครูทุกคนโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการ
วจิยัครทูกุคนคอืนกัวจิยัและมคีวามสามารถทางการ
วจิยัทกุคนกระตุน้ใหเ้กดิการวจิยัทางการศกึษากบั
โรงเรียนของตนเองมากที่สุด

การอภิปรายผล

1. จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการ
ดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐัตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารโรงเรียน จำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางานของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 2 ประสบการณ์
การทำางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เนือ่งมากจากนโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
โรงเรยีนประชารฐัเปน็นโยบายทีม่เีปา้หมายชดัเจน 
เปน็โครงการสานพลงัประชารฐั ดา้นการศกึษาพืน้
ฐานและการพฒันาผูน้ำา คอื 1 ใน 12 โครงการภาย
ใตโ้ครงการประชารฐัทีเ่ปน็มติใิหมข่องความรว่มมอื
ระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม เพือ่
รว่มขบัเคล่ือนและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาพืน้
ฐานและการพัฒนาผู้นำาให้มีสัมฤทธิผลและมีส่วน
สำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่าง ยั่งยืน และเพื่อพัฒนาและยกระดับ
การจัดการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม
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ถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำาในการ
บริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และสัมฤทธิผลทางการศึกษา เพื่อจัดทำาและเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธร
รมาภบิาลทีโ่ปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพือ่สง่เสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเพื่อยกระดับความสามารถ
ดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในสถานศกึษา
สู่ระดับนานาชาติ สอดคล้องกับณัฐวดี จันทร์ศร
จักร (2555) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการ
บรหิารงานโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลตามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 
สภาพการบริหารงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล 
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย ์
เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการ
ดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน จำาแนกตามประสบการณ์
การทำางานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 2 
ด้าน คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และยก
ระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีน นอกนัน้แตกตา่งกนัทกุดา้นทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจากสภาพการดำาเนนิงานของโรงเรยีนประชารฐั
นั้นเป็นโครงการที่ดีมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
อาจหลายรูปแบบแต่มีลักษณะแนวทางบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงาน สอดคล้อง
กบั ธรรมศักดิ ์นติธิรรม (2556) สภาพและปญัหา
การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบ
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวม แตกตา่งกนั คอื 
สภาพการดำาเนนิงานอยูใ่นระดบัมาก และมปีญัหา
การดำาเนินงานอยู่ในระดับน้อย 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการ
ดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐัตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารโรงเรียน จำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางานของผู้บริหารโรงเรียน ผลการศึกษาเปรียบ
เทยีบปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐัตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางานของผู้บริหารโรงเรียน ผู้
บริหารโรงเรียนประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า 
15 ปี เหน็ว่า ปัญหาการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชา
รัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย สว่นผูบ้รหิารโรงเรยีนประสบการณก์าร
ทำางาน 15 ปีขึ้นไป เห็นว่า ปัญหาการดำาเนินงาน
โรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเนือ่งมากจากผู้
บรหิารโรงเรยีนสามารถสรา้งแนวทางในการพฒันา
โรงเรียนของตนเองได้และมองเห็นแนวทางในการ
แก้ปญัหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวการเปล่ียนแปลง
สู่วฒันธรรมคณุภาพและเลือกใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพ
ให้เหมาะสมกับโรงเรียนรวมทั้งเทคโนโลยี ในยุค
ดจิทิลัมาใชป้ระโยชนใ์น จดัประสบการณก์ารเรยีน
รู้ในการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐได้อยา่งเหมาะ
สม สอดคล้องกับ ธรรมศักดิ์ นิติธรรม (2556) 
พบว่า สภาพและปัญหาการดำาเนินงานโครงการ
โรงเรยีนในฝนั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า มีปัญหาการดำาเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย 

4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดำาเนิน
งานโรงเรียนประชารัฐ ตามความคิดเห็น ของผู้
บริหารโรงเรียน จำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางานของผู้บริหารโรงเรียน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทัง้ 2 ประสบการณ์การทำางาน โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตก
ต่างกัน 3 ด้าน คือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน และยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษา
อังกฤษของนักเรียน พัฒนาศูนย์การศึกษางาน
คน้คว้าวิจยั นอกนัน้แตกต่างกนัทุกดา้น ซึง่ไดเ้ปน็
ไป ตามสมมติฐานของวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่อง
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มากจากพืน้ฐานความคดิยอ่ม มคีวามแตกตา่งกัน
ตามลกัษณะภมูหิลงัของผูบ้รหิารโรงเรยีนยอ่มแตก
ตา่งกนัเพราะมคีวามรูค้วามเขา้ใจตา่งประสบการณ ์
ซึง่ผู้บริหารโรงเรียนประชารฐัทีม่ปีระสบการณก์าร
ทำางานน้อยกว่า 15 ปี มีการพัฒนาความเป็นผู้นำา
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เน้นการ
มีส่วนร่วม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
ระบบขอ้มลูสถานศกึษาและผลการศกึษาทีเ่ปดิเผย
สู่สาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
การส่งเสริมการเรียนการสอนการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน การพัฒนาความร่วมมือและสร้าง
แรงจงูใจใหก้บัผู้เชีย่วชาญ การยกระดบัทกัษะความ
สามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน การพฒันา
และสง่เสรมิผูน้ำารุน่ใหมเ่ขา้รว่มพฒันาโรงเรยีน และ
การพฒันาศูนย์การศกึษางานคน้ควา้วจิยัท่ีสง่เสรมิ
การพฒันาดา้นตา่งๆ ท่ีหลากหลายและเป็นระบบ 
ส่วนผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐท่ีมีประสบการณ์
การทำางานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการพัฒนาความ
เป็นผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่
เน้นการปฏิบัติจริง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การ
พฒันาระบบขอ้มลูสถานศกึษาและผลการศกึษาที่
เปิดเผยสู่สาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล การส่งเสริมการเรียนการสอน การสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
รว่มในการพฒันาโรงเรยีน การพฒันาความรว่มมอื
และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ การยกระดับ
ทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน 
การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรยีน และการพฒันาศนูย์การศกึษางานค้นควา้
วิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบาย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของผลการวจิยั
ทีพ่บน้ีสอดคลอ้งกับอเุทน ผากมุมา (2557) ศกึษา
บทบาทและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารใน
การบริหารงานโรงเรียนดีประจำาตำาบลตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำาแนก
ตามประสบการณ์ในการทำางาน พบว่า ในภาพ
รวมและรายดา้น มคีวามแตกตา่งกนันัน่คอื ครทูีม่ี
ประสบการณก์ารทำางานต่ำากวา่ 10 ป ีมกีารปฏบิตัิ
มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การทำางาน 10-20 ปี 
และมากกว่า 20 ปี

5. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการดำาเนิน
งานโรงเรยีนประชารฐั ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

5.1 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสถาน
ศึกษาและผลการศึกษาที่เปิดเผยสู่สาธารณะ 
โรงเรียนควรลงระบบขอ้มลูของสถานศกึษาใหเ้ปน็
ปัจจุบันในโปรแกรม ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SMSS) เพื่อข้อมูลนั้นจะได้
สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน 
และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สอดคล้องกับ พิธาน พื้น
ทอง (2559) กล่าวว่า การแสดงผลข้อมูลความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการประชารัฐ ด้านการ
พัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำาและ
เป็นช่องทางสำาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการศึกษา
ร่วมอุปถัมภ์ และสนับสนุนโรงเรียนและโครงการ
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างโรงเรยีนประชารฐัดว้ยกนัเอง หรอืระหว่าง
โรงเรียนประชารัฐกับผู้อุปถัมภ์และชุมชน 

5.2 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั 
โรงเรียนควรจัดหาและบริการทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อครูและนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ นายศภุชยั เจยีรวนนท ์(2559) กลา่ววา่ ภาค
เอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมิติสำาคัญและยิ่ง
ใหญ่สำาหรับภาคเอกชนซึ่งโครงการนี้ เป็นหน่ึงใน
โครงการที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้ทั้ง 3 
ข้อ คอื การลดความเหล่ือมล้ำา การพฒันาคณุภาพ
คน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เนื่องจากทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง
กับการผลิตและพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มี
ประสทิธิภาพ โดยภาคเอกชนจะเขา้มารว่มแบ่งปนั



141วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	9	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2561

และดำาเนนิโครงการสนับสนุนการศกึษา 3 โครงการ 
คือโครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
10 ด้าน

5.3 ดา้นการพฒันาหลกัสตูร การเรยีนการ
สอน โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน ความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน ชมุชนและสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป รวม
ทัง้ตอบสนองตอ่นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 
สอดคลอ้ง ณฐัพงษ์ เพราแก้ว (2559) กล่าววา่ การ
เรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางครูเป็นศูนย์กลาง 
หรือ ครูเป็นหลักโดยตรงเป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาประเทศไทยมาช้านาน แนวปฏิบัติดังกล่าว
ไดว้างรากฐานการเรยีนแบบตามบทเรยีน มากกวา่
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

5.4 ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
โรงเรียนควรสง่เสริมใหค้รใูชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ดา้น
สือ่อปุกรณ์ตา่งๆ ทีม่คีวามจำาเปน็ในการจดัการเรียน
การสอนใหเ้พยีงพอเพือ่สง่เสรมิใหใ้ชส้ือ่เทคโนโลยี
การเรียนรู้ สอดคล้องของวินัย บุญสินชัย (2555) 
ทีศ่กึษาการดำาเนนิงานนเิทศภายในของโรงเรยีนใน
ฝันจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 1) ระดับการดำาเนินงาน
นเิทศภายในโรงเรียนตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
และคร ูของโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) ปญัหาและขอ้เสนอแนะ
การดำาเนินงานนิเทศภายใน เห็นว่าควรให้ความรู้
แก่ผู้ทำาหน้าที่นิเทศ มากที่สุด รองลงมาคือ ควรมี
หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน ในคณะกรรมการ
นิเทศและควรมีเอกสารการดำาเนินงานนิเทศหรือ
คู่มือการนิเทศให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายใน และ 
3) ผลการศึกษาวิธีการดำาเนินงานนิเทศภายใน
ของโรงเรยีนในฝนัตน้แบบในจงัหวดัรอ้ยเอด็ทีเ่ปน็
โรงเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ สิ่งที่เป็นจุด
เด่นของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำาเนินการนิเทศ
ภายใน คือ ครูมีการทำางานเป็นทีม สนทนาพูด
คุยแลกเปลีย่นเรยีนรู้กนัเพือ่หาแนวทางพฒันาการ
เรยีนการสอนร่วมกนั เรยีนรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ทีมี่ความหลากหลาย สิง่ทีเ่ปน็จดุดอ้ยของโรงเรยีน

ที่ส่งผลต่อการดำาเนินการนิเทศภายใน 

5.5 ดา้นการพฒันาศกัยภาพความเปน็ผูน้ำา
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและพฒันาครผููส้อน โรงเรยีน
ควรมีการยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาค
รัฐ เพื่อสอดรับการทำางานในรูปแบบรัฐบาล โดย
บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดจิทิลั ในกระบวนการ
ทำางานกับความเป็นผู้นำาได้ดีเยี่ยม สอดคล้อง
กับ ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ (2559) กล่าวว่า การ
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำาของผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูผู้สอนให้เป็นผู้อำานวยความสะดวก
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็น
ความเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการโรงเรียน และ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะ และมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เป็นเลิศ 

5.6 ดา้นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้กครอง
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
โรงเรยีนควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารทำางานหรอืผล
การทำางานท่ีจะเกิดขึน้ในโรงเรียน การบริหารงานให้
มคีวามโปรง่ใส ชดัเจน ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบั 
ณัฐพงษ์ เพราแก้ว (2559) กล่าวว่า การพัฒนา
ความสมัพนัธแ์บบเกือ้กลูกนักบัชมุชนอยา่งเปน็ระบบ 
เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และชุมชนได้เรียนรู้ร่วม
กนัจากการรว่มปฏิบตัโิครงการหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
ซึง่จะเนน้เปน็โครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชน์
รว่ม (Mutual benefits) มสีว่นรว่มและเปน็อนัหนึง่
เดียวกัน (Participation & Engagement) เพื่อ
พฒันาแบบบรูณาการทัง้นกัเรยีน ระบบการศกึษา
และชุมชนอย่างยั่งยืน 

5.7 ดา้นการพฒันาความรว่มมอืและสรา้ง
แรงจงูใจใหก้บัผูเ้ชีย่วชาญ ทีโ่รงเรยีนควรทำาบนัทกึ
ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญเขา้มาศึกษาวิจยัใน
โรงเรยีน สอดคลอ้งกบั ศภุชยั เจยีรวนนท ์(2559) 
กล่าวว่า ภาคเอกชนขอขอบคุณภาครัฐเป็นอย่าง
ยิง่ทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ข้ารว่มพัฒนาประเทศอยา่งเปน็ 
รูปธรรมภายใต้โครงการประชารัฐและเชิญชวน
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สถาบนัการศกึษาและบคุคลากรทางการศึกษาทัง้ใน
และตา่งประเทศ ทีม่คีวามเช่ียวชาญ เข้าร่วมพฒันา
การศึกษา (Local & International Teachers & 
University Partnership & Incentive)

5.8 ด้านการยกระดบัทกัษะความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนควรมีการ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ครูสามารถ
ประยกุตแ์ผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบัสภาพ
แวดลอ้มจรงิในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ครผููส้อนควรตรงวิชา คอืเอกภาษาองักฤษ สอนให้
เด็กมีแรงบันดาลใจเห็นความจำาเป็นต้องใช้ภาษา
อังกฤษมีความรักในวิชาที่เรียน สอดคล้องกับ ณัฐ
พงษ ์เพราแกว้ (2559) กลา่ววา่ รฐับาลมแีนวทาง
ที่จะทำาให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ คือ การมีภาควิชาหรือบาง
วชิาทีท่ำาการเรยีนการสอนเปน็ภาษาองักฤษในทกุ
ชัน้เรยีน รวมทัง้มหีนงัสอืหรอืตำาราเรยีนเปน็ภาษา
อังกฤษ เนื่องจากจะทำาให้นักเรียนต้องค้นคว้าหา
คำาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร 

5.9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำารุ่น
ใหม่เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน คือโรงเรียนมีการจัด
โครงการส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่เพื่อริเริ่มที่พัฒนา
ผู้นำาเยาวชน เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำาทั้งนี้
อาจเปน็เพราะวา่ การสรา้งผู้นำารุน่ใหม่ด้วยการคดั
เลอืกผู้นำารุ่น ดว้ยการใหท้นุศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งู
ขึน้ และพฒันาผูน้ำารุน่ใหมเ่หลา่นีใ้หเ้ปน็ผูน้ำาทีเ่ปน็
กำาลังสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศ รวมทั้ง
เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง
กับไพรินทร์ ชูโชติถาวร (2559) กล่าวว่า ขั้นตอน
แรกจะเปน็การคดัเลอืกเยาวชนระดับประถมศกึษา
และระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ ใต้โครงการโรงเรียน
ประชารฐัจำานวน 3,342 โรงเรียนเข้าสูโ่ครงการ LCI 
(Leadership Change Management Innovation) 
ซึง่จะมกีารเรยีนรูผ้า่นโปรแกรม STEAM เพือ่สรา้ง
แรงบนัดาลใจในการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ควบคู่กัน โดยมีความคาดหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะ
ต่อยอดทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นนัก

วิจัยที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนา R&D Hub ให้
กลายเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านงานวิจัย 4 
Mega Trends

5.10 ด้านการพัฒนาศูนย์การศึกษา งาน
ค้นคว้าวิจัย คือ โรงเรียนแห่งการวิจัย ครูทุกคน
คือนักวิจัยและมีความสามารถทางการวิจัยทุก
คนกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทางการศึกษา สร้างนัก
วิจัยและผลงานวิจัยที่สามารถนำาไปแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศไทยได้ สอดคล้องกับแนวคิด 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2559) กล่าวว่า  “ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับ
การศึกษาพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคต 
จะจัดต้ังกองทุนการศึกษาวิจัยในการเพ่ิมศักยภาพ 
การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการ
ศึกษา การค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ใน 
4 ด้าน คือ Bio, Nano, Robotic และ Digital 
โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำา
รุ่นใหม่รองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและ
วิจัยในระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ในการที่จะผลิตแรงงานมีทักษะ
ฝีมือ ป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการ 
ขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพการ
ดำาเนินงานโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารโรงเรยีน จำาแนก
ตามประสบการณก์ารทำางานของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ทั้ง 2 ประสบการณ์การทำางาน อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ควรรักษาแนวทางการปฏิบัตินั้นเอาไว้และ
ควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
โรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ควรสง่เสรมิสนบัสนนุพฒันา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง และควร
พฒันาโครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนประชารฐั
เพือ่เปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจดัการศกึษา
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อย่างต่อเนื่อง

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการ
ดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน จำาแนกตามประสบการณก์าร
ทำางานของผูบ้ริหารโรงเรยีน ในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนประสบการณก์ารทำางานนอ้ย
กว่า 15 ปี อยู่ในระดับน้อย ส่วนผู้บริหารโรงเรียน
ประสบการณ์การทำางาน 15 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ควรศึกษาทำาความเข้าใจเก่ียว
กับแนวทางดำาเนินงานการศึกษาพื้นฐานและการ
พัฒนาผู้นำาภายใต้โครงการ ประชารัฐ พร้อมกับ
พัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น 

1.3 ผลการศกึษาข้อเสนอแนะของผูบ้รหิาร
ของการดำาเนนิงานโรงเรยีนประชารฐั ในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื พบวา่ ดา้นการพฒันาระบบข้อมลู
สถานศกึษาและผลการศกึษาทีเ่ปดิเผยสูส่าธารณะ
ควรพฒันาขอ้มูลทีเ่คยจำากดัการเขา้ถงึสูข่อ้มลูทีเ่ปดิ

เผยเกิดการเปรียบเทียบการแบ่งปันการปฏิบัติที่ดี
เลศิทกุภาค ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั 
โรงเรียนควรจัดหาและบริการทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เพยีงพอตอ่ครแูละนกัเรยีน ดา้นการพฒันาหลกัสตูร
การเรยีนการสอน โรงเรยีนควรมกีารปรบัปรงุพฒันา
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสภาพสังคม 

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรศกึษาปญัหาการดำาเนนิงานโรงเรยีน
ประชารัฐ 3 ดา้น คอื พัฒนาหลกัสตูรการเรียนการ
สอน และยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษา
องักฤษของนกัเรยีน พฒันาศนูยก์ารศกึษางานคน้ควา้
วิจัย เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถ
นำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ปรับปรุง 
และพฒันาโรงเรยีนหรอืหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป
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