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แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน คณะครู จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบ
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โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีระบบบริหารจัดการที่ดี   อาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีขวัญก าลังใจ มีความมั่นคงในการท างาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  
3) แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษา 
โป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การบริหารงานต้องอาศัยความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพ่ือเกิดการพัฒนาโดยต้องอาศัยผู้น าร่วมกับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานต่าง ๆ โดยผู้น าต้องช่วยสร้างความเข้าใจ คอยให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการขจัด
อุปสรรคทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้เรียนและชุมชนต่อไป 
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The objectives of this thematic paper were 1) to study the state of 
administration of the school administrators in the Pongsa School Network, Pai District, 
Mae Hong Son Province, 2) to study the factors affecting the personnel shortage in the 
Pongsa School Network, and 3) to study guidelines for school administration under the 
personnel shortage in the Pongsa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province. 
The research sampling subjects were the administrator of Ban Mae Muang Luang 
School, the Pongsa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province, academic 
year 2557 for a total of one, and 15 school teachers. The tools for data collection 
included structured interview. The obtained data were classified and categorized, and 
descriptive analysis was made by means of explanation and discussion.  

The research findings showed that 1) the state of administration of the school 
administrators in the Pongsa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province was 
structurally divided into four work groups, namely, academic administration, personnel 
administration, budget administration, and general administration. In this regard, the 
administrator uphold the principle of administration and the technique of 
administration modeling on SBM and PDCA by determining vision, commitment and 
goal of the development, 2) with regard to the factors affecting the personnel shortage 
in the Pongsa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province, the majority of 
personnel were well prepared for performance; the school was well-known and 
socially accepted, endowed with good administration; the teaching staff and personnel 
had the good quality of life and morale, felt secured in their jobs, including some 
technology learning activity arrangement, and 3) with regard to the guidelines for 
school administration under the personnel shortage in the Pongsa School Network, the 
administration had to rely on mutual cooperation and responsibility so as to create the 
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anticipated development in collaboration with the leadership and teaching staff 
inclusive of those concerned with preparing several action plans, for which the 
organizational leader had to keep creating true understanding, supporting and helping 
the personnel in getting rid of all hindrances for the best benefits to the learners and 
community at large. 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ถือว่าเป็นความพยายามที่จะท าการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ ซึ่งด าเนินการจัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ ครู อาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชน องค์กร และสถาบันต่างๆ มีการศึกษาปัญหา ประมวลองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการระดมผู้รู้ นักปราชญ์มาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างเป้าหมายของการศึกษาไทย
ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และมาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า ก) 

จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาโดย
สถานศึกษาได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการเอง ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด คือผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะเป็นผู้น านโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป อีกทั้งแนวด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและต้องพัฒนาส่งเสริมบุคลากร (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2551, หน้า 
1) โดยเปิดโอกาสให้มีอิสระในการท างาน ไม่สกัดกั้นความคิดของครูต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหาร
และพฤติกรรมภาวะผู้น าเพ่ือให้สามารถเป็นผู้น าของการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แต่ปัญหา 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา   โดยสรุปพบว่า สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนบุคลากร คือบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ มีครูสอนไม่ครบชั้น ครูต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ปัญหาการ  
ขาดแคลนครูในเชิงปริมาณเป็นปัญหาเฉพาะบางสาขาวิชา (ชนิตา รักษ์พลเมือง และจรูญศรี มาดิลกโกวิท, 
2549, หน้า 2) สาขาวิชาที่ขาดแคลน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการส ารวจ พบว่า พ.ศ. 2556 ขาดแคลนครูจ านวน 65,000 คน โดยเฉพาะ         
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ไปจนถึงนักศึกษาที่เข้ามาเรียน
สาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งที่มีนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 3) 
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การบริหารงานบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา เพราะ
งานทุกงานล้วนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยมีคนเป็นผู้ผลักดัน ทั้งนี้บุคลากรทางการศึกษาเป็นทรัพยากรที่มี
ชีวิต ในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ คือ เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้บริหาร
การศึกษาจึงควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ อันจะส่งผลให้บุคลากร  
มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี  
ต่อสถานศึกษา ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน สร้างความตระหนักเป็นปึกแผ่นให้กับสถานศึกษา  
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและที่ส าคัญยิ่ง คือ  
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังที่ กิติ ตยัคคานนท์ (2553, หน้า 105) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน 
ทุกหน่วยงานถือว่า การบริหารงานบุคลากร เป็นนโยบายที่ส าคัญมาก เพราะผลผลิตหรือผลงานของ 
หน่วยงานจะดีได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงาน  
จึงถือว่าการบริหารงานบุคลากร เป็นสิ่งที่จะต้องท าให้ได้ผลดีที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
บุคลากรที่ส าคัญมีสี่ประการ ประการแรกคือ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งการเพ่ิมพูน
และปรับปรุงงานวิชาการกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประการที่สองคือ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและ  
การปรับตัวของผู้ปฏิบัติงาน ประการต่อมาคือ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และประการสุดท้ายคือ เพ่ือให้  
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้สร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรโดยตรง อีกทั้งยังท าให้องค์กรได้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดีขึ้นและการพัฒนาคนในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถขึ้น ก็สามารถ
จะลดจ านวนผู้ปฏิบัติงานลงได้ ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสัมพันธ์กับความต้องการในเรื่อง
การใช้และจ านวนบุคลากร ส าหรับ ระวีวรรณ โพธิ์วัง และคณะ (2549, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ในการ
บริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาว่าต้อง
ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้เรียน เป็นความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ภารกิจและนโยบายการพัฒนาต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยให้เลือกตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ การพัฒนาจะมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional Competency) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (2556, หน้า 10) เป็นหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 135 โรงเรียน 5 สาขา มีห้องเรียนทั้งหมด 23 
ห้องเรียน แต่มีบุคลากรครูเพียง 1,023 คน ซึ่งในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา มีโรงเรียนทั้งหมด  
4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งสา โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง โรงเรียนบ้านขุนสาใน 
และโรงเรียนปางตองประชาสรรค์  

ทั้งนี้จากรายงานข้อมูลอัตราก าลังเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรค่าเหมาจ่ายครูราย
เดือนทดแทนครูที่เกษียณก่อนก าหนดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (2556, 
หน้า 12) พบว่าในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย มีการขาดอัตราก าลังอยู่ 3 โรงเรียน       
มีต าแหน่งครูที่ขาดอยู่ทั้งหมด 3 ต าแหน่ง และแต่ละโรงเรียนก็อยู่ในภาวะความขาดแคลนครูในวิชา
หลัก อาทิเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  จึงส่งผลกระทบต่อ         
การบริหารการจัดการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู ทั้งที่เป็นปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ   
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ในเชิงปริมาณ พบว่า บางโรงเรียนขาดแคลนทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียน ส่วนเชิงคุณภาพพบว่า ครู
ส่วนใหญ่มีวุฒิไม่ตรงวิชาที่สอน ด้อยประสบการณ์ในการท างาน ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม่ๆ และเนื้อหาวิชาที่สอนไม่ทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
โยกย้ายของข้าราชการครู และการบรรจุครูใหม่ กล่าวคือ ขาดครูที่จะบรรจุใหม่บางสาขาวิชาหรือมี
ลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน ท าให้เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยตรง ซ่ึงสาขาวิชาที่ขาดครู ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย ในขณะที่การ
จัดการศึกษาในโรงเรียนต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง การจัดครูประจ าชั้นหรือสอนประจ าวิชา 
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างมาก ท าให้ครูต้องเข้ารับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ต้องศึกษาในเนื้อหารายวิชาที่ตนเองได้รับมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติการสอนอย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หากไม่เตรียมความ
พร้อมมาอย่างดีจะท าให้เกิดปัญหาในการสอนได้ และต้องมีการคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพราะไม่อย่างนั้นอาจท าให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน ส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น ประกอบกับมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอน      
อีกมากมาย กลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจากการศึกษาจาก
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 พบว่า โรงเรียนมีจ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   
9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และจ านวนครูที่สอนไม่ตรงเอก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ปีการศึกษา 
2556 พบว่า มีจ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และจ านวนครูผู้สอนที่ไม่ตรง
เอก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีจ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 8 คน    
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และจ านวนครูที่สอนไม่ตรงเอก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าสภาพบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดมีอะไรเป็นปัจจัยและเงื่อนไขของความขาดแคลนและจะมีแนวทางในการ
บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่ง
สา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อย่างไร ทั้งนี้ผลการวิจัยจะท าให้ได้แนวทางการบริหารจัดการ
ภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.2  เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร 
ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 



1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะ
ความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2.เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาด
แคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่ง
สา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี 

ศึกษาเอกสาร บริบทโรงเรียน 3 ปี 

กรอบในการศึกษาบริบท 

เข้าใจสภาพบริบทของโรงเรียน 

3.แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้
ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion) 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความ
ขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่น าไปปฏิบัติ    
ให้เกิดประสิทธิภาพการบริหาร 

 

วิเคราะห์
ข้อมูล
โดยวิธ ี
SWOT 

Analysis 

จดุแข็ง 

จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 

น าไปสู่ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

 

 

แผนภูมิที่ 1-1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สังเกต สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 



1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1.4.1 น าข้อมูลไปเป็นแนวการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาด
แคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.4.2 น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร
และครูผู้สอนในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.4.3 น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะความขาด
แคลนในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม
ศักยภาพการท างานของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อไป 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
  1.5.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ต าบลโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 16 คน  

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1)  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
2)  สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร โดยศึกษา 

2.1) การปฏิบัติงานวิชาการ 
2.2) การปฏิบัติงานงบประมาณ 
2.3) การปฏิบัติงานบุคคล 
2.4) การปฏิบัติงานทั่วไป 

3)  เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากร 
4)  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร 
5)  บริบทในพื้นท่ีที่ศึกษา 
6)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
7)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ 4 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
1.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

มีข้อจ ากัดในการเดินทางซึ่งมีระยะทางท่ีไกลและยากล าบาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบเจาะจง ก าหนดให้โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง เป็นตัวแทนของเครือข่ายสถานศึกษา
โป่งสา เนื่องจากโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา มีสภาพบริบทโรงเรียน การบริหาร และ
สภาพปัญหาที่คล้ายกัน 
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1.7 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การบริหาร หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย

ส าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารการจัดการโรงเรียนสู่
คุณภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ตามภารกิจและขอบข่ายการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ การปฏิบัติงานวิชาการ การปฏิบัติงาน
งบประมาณ การปฏิบัติงานบุคคล และการปฏิบัติงานทั่วไป 

การปฏิบัติงานงบประมาณ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินมาด าเนินงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานทั่วไป หมายถึง งานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานด้าน อ่ืน ๆ ในโรงเรียนประสบความส าเร็จ 

การปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง ความพยายามในการจัดให้บุคลากรในโรงเรียนทุกต าแหน่ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน   ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 

ความขาดแคลนบุคลากร หมายถึง ครูที่มีวุฒิไม่ตรงวิชาที่สอน หรือครูทีด่้อยประสบการณ์
ในการท างาน ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ในโรงเรียนบ้านแม่เหมือง
หลวง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา หมายถึง โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ 4 ต าบลโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวทาง หมายถึง ทางปฏิบัติ หรือวิธีการที่ใช้เพ่ือให้กระบวนการบรรลุผล เพ่ือน า ไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

ปัจจัยเงื่อนไข หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล หรือหนทาง เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้
เกิดความรู้ความสามารถ  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่เหมือง หมู่ 4 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สภาพการบริหาร หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่
ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารการจัดการ
โรงเรียนสู่คุณภาพ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง“แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร 
เครือข่ายสถานศึกษาโปุงสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”ผู้วิจัยได้ศึกษาจากต ารา เอกสาร ทฤษฎี 
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตามล าดับดังนี้   

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 ขอบข่ายภารกิจของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2.2.1 การปฏิบัติงานวิชาการ 
2.2.2 การปฏิบัติงานงบประมาณ 
2.2.3 การปฏิบัติงานบุคคล 
2.2.4 การปฏิบัติงานทั่วไป 

2.3 บริบทในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
2.5 SWOT Analysis 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความหมายของการบริหารการศึกษา 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสถานศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาจึงเป็น

เรื่องส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มุ่งไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายของสถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหารต้องตระหนัก และท าความเข้าใจกับการบริหารงานในสถานศึกษาทุก ๆ งาน เพ่ือประโยชน์
ในการน าไปสู่การปฏิบัติกับบุคคลอ่ืน โดยใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิต
ของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่วนการบริหารงานซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติ 
ได้มีผู้ศึกษาโดยให้ความหมายและความส าคัญของการบริหารไว้หลายคนที่น่าสนใจ ดังเช่น 

Massie and Douglas (อ้างใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2549, หน้า 4) ได้กล่าวว่า การบริหาร
เป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการ
เชิงวิทยาศาสตร์ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ โดยบุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการฝึกฝนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง และการบริหารเป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีมาแต่เกิด ส่วนทางด้าน Simon (อ้างใน เยาวพา  เดชะคุปต์, 2550, หน้า 10) ได้กล่าวว่า 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และยังแสดงให้เห็นว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างาน มีวัตถุประสงค์แน่นอนเกี่ยวข้องกับบุคคล
และทรัพยากรบริหารอื่น ๆ แม้จะไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน 
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ส่วน Terry (อ้างใน รุจิร์  ภู่สาระ, 2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่าเป็น
กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดหน่วยงาน การอ านวยการ รวมถึงการ
ควบคุม ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ก าลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ ใน
ท านองเดียวกันความหมายและหน้าที่ของการบริหารที่ วิโรจน์  สารรัตนะ (2549, หน้า 3) ได้กล่าวไว้
ว่า การบริหาร เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร
ที่ส าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางการ
บริหารของ Fayol (อ้างใน สมพร  เฟื่องจันทร์, 2547, หน้า 18) ที่เห็นว่าการบริหารเป็นกระบวนการ
ที่ต้องมีการวางแผน การจัดหน่วยงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม เพ่ือให้
ปฏิบัติไปตามแผนและเพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการไปด้วยดี นอกจากนี้นักวิชาการคนส าคัญอีกคนหนึ่ง
คือ Gulick (อ้างใน สมพร  เฟ่ืองจันทร์, 2547, หน้า 21) ได้กล่าวว่าการบริหารเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดเจ้าหน้าที่ลงสู่ต าแหน่ง การอ านวยการ การ
ประสารงาน การรายงาน การจัดท างบประมาณ หรือที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อย่อว่า POSDCORB 

ในขณะที่ เสนาะ  ติเยาว์ (2549, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การ
บริหารเป็นการท างานร่วมกับคนและอาศัยคนเพ่ือให้บรรลุ เปูาหมายขององค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยแยกลักษณะของการบริหารออกเป็น 5 อย่าง คือ มี
การท างานร่วมกับคน มีเปูาหมายขององค์การร่วมกัน สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดในโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบริหารจะต้อง
เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารต้องรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องท าให้งานขององค์การบรรลุเปูาหมาย นั้นคือสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า 
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันต้องสร้างความพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ส าหรับการบริหารการศึกษา Good (อ้างใน เยาวพา  เดชะคุปต์, 2550, หน้า 13) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า เป็นการวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม และการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ
กิจการของสถานศึกษา โดยมุ่งให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาที่ตั้งไว้ ส่วนทางด้าน ภิญโญ  
สาธร (2549, หน้า 12) และ จรัส  โพธิศิริ (2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาไว้ในท านองเดียวกันว่า การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือ
กันด าเนินการเพ่ือพัฒนา เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม ส่วน สถิต  กองค า (2549, หน้า 10) ได้ให้
ความหมายว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินการของบุคคล เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม
ให้มีความเจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งมีความเห็นตรงกับนพพงษ์  
บุญจิตราดุล (2549, หน้า 51) ที่ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสังคม โดยใช้
กระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล อาศัยทรัพยากรและเทคนิค   
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ ทางด้านของ 
เยาวพา  เดชะคุปต์ (2550, หน้า 13) ได้สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า การบริหาร
การศึกษา เป็นความพยายามของการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา อันได้แก่ โรงเรียน 
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หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานที่ ให้สามารถด าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีผลผลิต คือ ผู้เรียน ที่มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ พนัส  หันนาคินทร์ (2549, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา
ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ การจัดการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ของหน่วยงานให้ด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ในท านองเดียวกัน  

สงวน สิทธิเลิศอรุณ (2550, หน้า 1) ที่กล่าวว่า การบริหารเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับคน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ (4 M’S) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การบริหารการศึกษาจึงเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ  
การจัดการเพ่ือพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

Peter F. Druker (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “การ
บริหารคือการท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า” 

Terry (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การกระตุ้น และการควบคุม ซึ่งจะน าไปสู่
การพิจารณา จัดการกับบุคคล และทรัพยากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” 

McFarland (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) กล่าวว่า “การบริหารเป็น
กระบวนการบูรณาการขั้นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมขององค์การที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า” 

Dejon (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็น
กระบวนที่จะท าให้วัตถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดยผ่านทางบุคคลและการใช้ทรัพยากรอ่ืน 
กระบวนการดังกล่าวรวมถึงองค์ประกอบของการบริหารอันได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์          
การวางแผน การจัดองค์การ การก าหนดนโยบายการบริหาร และการควบคุม” 

Dale (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “การบริหาร
หมายถึงการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ การควบคุมนวัตกรรม และ
การเป็นตัวแทน” 

Hersey,Blanchard and Johnson (อ้างใน ระดมพล ช่วยชูชาติ, 2558, ออนไลน์) ให้
ความหมายว่า “การบริหารเป็นกระบวนการท างานพร้อมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล” 

สรุปแนวคิดทฤษฎีการบริหาร 
การบริหารคือ การน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน ก าหนด

วัตถุประสงค์ การจัดการ การด าเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุมดูแลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงยึดบริบทขององค์การทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากรในองค์การที่มี
อยู่  

หลักการบริหารของ Fayol 
หลักการของฟาโยล์เป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ

ได้ตลอดเวลามีความเข้าใจวิธีการ โดยใช้สติปัญญาประสบการณ์ การตัดสินใจมีหลักการ 14 ประการ 
1. การแบ่งงานกัน (Division of Work) มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละ

บุคคล แบ่งงานให้ เสมอภาคด้วยความยุติธรรมให้ก าลังใจในการท างานอย่างท่ัวถึง 
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2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Rseponsibility) อ านาจการสั่ง
การของผู้บริหารมีความแตกต่างกันระหว่างอ านาจผู้บริหารที่อยู่ในที่ท างานกับอ านาจที่เกิดจาก
บุคลิกภาพรวมถึงสติปัญญา ประสบการณ์ ความเป็นผู้น า 

3. ความมีวินัย (Discipline) ให้บุคลากรได้รู้จักโครงสร้างสายงาน มีความสามัคคี ความมี
วินัย เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

4. ความมีเอกภาพ (Unity of Command) ในการบังคับบัญชาควรถือตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

5. ความมีเอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) ในการจัดกิจกรรมกลุ่มควรมี
หัวหน้าเพียงคนเดียวต่อหนึ่งกิจกรรม 

6. ความสนใจของบุคคลต้องเป็นรองความสนใจของคนส่วนรวม (Subordination of 
individual interests to General Interests) ความสนใจของผู้ปฏิบัติหนึ่งคนไม่น ามาเป็นความ
สนใจของคนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมมีการยอมรับข้อตกลงจากส่วนรวมให้มากท่ีสุด 

7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ควรเป็นธรรมและให้เกิดความพึงพอใจต่อ
บุคลากรในองค์การ 

8. การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) ขึ้นอยู่กับสภาพขององค์การในขณะนั้น
รวมถึงคณุลักษณะด้านคุณธรรมของผู้บริหาร 

9. สายการบังคับบัญชา (Scalar chain) เป็นการแสดงความห่างกันระหว่างผู้มีอ านาจ
สูงสุดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรมี 

10. ค าสั่ง (Order) ผู้รับค าสั่งจ าเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่รับค าสั่ง และผู้ปฏิบัติต้องอยู่ในที่มี
การสั่งการ 

11. ความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารต้องให้ความเมตตาและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
กับทุกคน 

12. ความมั่นคง (Stability of Tenure of Personnel) ในหน้าที่การงานให้บุคลากรใน
องค์การได้ใช้เวลาในการท างานโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่เขามีดึงออกมาใช้ในการปฏิบัติงานจะท า
ให้การท างานขององค์การมั่นคงขึ้น 

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) การคิดแตกต่างไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่เป็นการ
สร้างสรรค์งานให้ส าเร็จได้เป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับองค์การอีกทางหนึ่ง 

14. ความสามัคคี (Esprit de corpse) ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การจะท าให้
การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ 

สรุป 
พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง และเทคโนโลยี การน าทฤษฎีการบริหารมาใช้ในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารต้องมีมนุษย
สัมพันธ์และมีทักษะในการน าเทคนิควิธีมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การนั้น ๆ 

ดังนั้นจึงได้ว่า การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารในสถานศึกษาทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการในสถานศึกษาให้สามารถ
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ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคม 

ทฤษฎีและการบริหารจัดการศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหาร

การศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสม ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมอง
ในการ บริหารสถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป 

การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎี

ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การ
บริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
รัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอา
ความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม
การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) ปัจจัยส าคัญการบริหารที่ส าคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms 
ได้แก่ 

1. คน (Man) 
2. เงิน (Money) 
3. วัสดุสิ่งของ (Materials) 
4. การจัดการ (Management) 
กระบวนการบริหารการศึกษา 
จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ข้อของ Fayol ท าให้ต่อมา Luther Gulick ได้น ามาปรับต่อ

ยอดเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การ 
ในต้นยุคของศาสตร์การบริหารซึ่งตัวย่อแต่ละ ตัวมีความหมายดังนี้ 

P – Planning หมายถึง การวางแผน 
O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ 
S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าท างาน 
D – Directing หมายถึง การสั่งการ 
Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ 
R – Reporting หมายถึง การรายงาน 
B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและ

การสังเกต จนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท (Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุป
อย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทาง ศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้า
ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถ
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น าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการ
วิจัย 

ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2555: หน้า 10) ยุคนักทฤษฎีการ

บริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
1. กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific Management) ของเฟรดเดอริก 

เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ขององค์การได้ เจ้าของต ารับ “The one 
best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ 

1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) 

เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion 
Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียง
วิธีเดียว ที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ 
เสนอ ระบบการจ้างงาน(จ่ายเงิน)บนพ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์
สรุปง่าย ๆ ประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ 

1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 
2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
3. การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 

2. กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การ
อย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory) ของ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของ
ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคล
ปฏิบัติงาน + วิธีการท างาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” 
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ์, 2555, หน้า 20) Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับ
การบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะที่ส าคัญ มีดังนี้ 

2.1 หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 

2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด 
2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่จะ

อยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่

เบื้องล่าง 
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2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืด
ยาว หลายระดับมากเกินไป 

2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line 
and Staff Division) 

3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์ เว
เบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการ ประกอบด้วย 

3.1 หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
3.2 การแบง่หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 

จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับ
บัญชายืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า 
ระบบ “Red tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้น
ต าแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ท าให้เริ่มมีปัญหา 

ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ์, 2555, 
หน้า 21) ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 

1. Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝุายสยบลง คือให้อีกฝุายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
3. Integration คือ การหาแนวทางที่ไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ 

ชนะ) นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพกพร่อง
ของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ์, 2555, หน้า 23) การวิจัยหรือการทดลอง
ฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่ เมโย (Mayo) กับคณะท าการวิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่า
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท า งานของคนงาน มีการค้นพบจากการทดลองคือมีการสร้าง
กลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์ มี
ความส าคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้ 

1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
2. เงินไม่ใช่สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
3. การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

คับที่อยู่ได้คับใจอยู่อยาก 
ข้อคิดที่ส าคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 
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ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ์, 2555, 
หน้า 24) ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมของ
องค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลาย ๆ คนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard) เขียนหนังสือชื่อ The Function of 
The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ 
ร่วมมือองค์การ และเปูาหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 

2. ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับข้ันของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้าน
กายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ – 
นับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้
พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามล าดับ
ขั้น 

3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas Mc Gregor Theory X, Theory Y) 
เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์ต่างกัน   
ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมมติฐานดังนี้ 

1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
3. คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
5. คนมักโง่ และหลอกง่าย 

ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่อง 
ล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น ทฤษฎี Y (The integration of Individual and 
Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 

1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
3. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
4. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ           

ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุม
ตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดระบบ 
การบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ ค่อนข้างให้อิสรภาพ 

4. อูชิ (Ouchi) เป็นชาวญี่ปุุนได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory)(William G. Ouchi) และ
เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย UCLA (U. of California, Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอา
หลักการของทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่
มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเปูาหมายขององค์การ
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายของบุคคลในองค์การ สรุปหลักที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
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1. การท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุ 
2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 23) กล่าวว่า ครูนับว่ามีความส าคัญยิ่ง 
ด้วยคุณภาพชีวิตเด็กคงไม่ใช่อยู่แค่ความรู้เท่าทันวิทยาการอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการพัฒนาการทั้ง
ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็น “คนดี คนเก่ง มีความสุข” การจะพัฒนาไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าวได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ก็ แต่ปัญหาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็ยังมี
ให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาหลักท่ีเห็นอยู่ก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาครูขาดแคลนนั่นเอง 

ผลกระทบ 
เมื่อโรงเรียนขาดครูผู้สอน ย่อมส่งผล กระทบต่อคุณภาพเด็กและการด าเนินการจัด

การศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 13,000 แห่ง ที่ยังขาดแคลนครูอย่างหนัก 
ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ด้วยจ านวนนักเรียนมีแต่จะเพ่ิมขึ้นขณะที่จ านวน
ครูมีแต่จะลดลง ท าให้ครูมีไม่เพียงพอกับการสอนทุกวิชาเอก ซึ่งหากรวมปัญหาขาดแคลนครูในหลาย
ลักษณะที่ว่านี้แล้ว เมื่อส ารวจเป็นรายโรงเรียน น่าจะขาดครูเป็นหลักแสนราย ด้วยซ้ าไป เพียงแต่ว่า
ตอนนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่พอมีก าลังด้านงบประมาณก็จะจัดหาครู อัตราจ้างเข้ามาแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว คงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าวได้ 
นอกจากจะรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้สถานเดียว 

สาเหตุ 
- โดยส่วนใหญ่มาจากครูโรงเรียนขนาดเล็กขอย้ายออกจากพ้ืนที่ ซึ่งการย้ายที่ว่านี้ก็มีทั้ง 

การขอไปช่วยราชการก่อน และการโยกย้ายปกติประจ าปี ที่ในอดีตการขอย้ายจะไม่ยุ่งยากเช่น
ปัจจุบัน แค่มีเวลาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ คือ ย้ายภายในอ าเภอเดียวกันใช้เวลาแค่ปีเดียว 
ระหว่างจังหวัดใช้เวลาแค่ 2 ปี ก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอย้ายได้ และที่ส าคัญหากมีเส้นสายด้วยแล้ว แค่พ้น
ทดลองราชการ 6 เดือน ก็สามารถขอไปช่วยราชการต่างโรงเรียนได้  

- การเกษียณอายุราชการท าให้แค่ช่วง 3-4 ปี ของการด าเนินการ มีครูหายออกจากระบบ
เกือบแสนราย ยิ่งการด าเนินการช่วงแรกไม่มีการคืนอัตราให้ ก็เหมือนเป็นการเพ่ิมอัตราความขาด
แคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปอีก หรือแม้แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็พลอยเดือดร้อนไป
ด้วยเช่นกัน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
1.ระยะยาว คือ การปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้มีเงินเดือนสูงขึ้นจากเดิม โดยให้ทุก

วิชาชีพยอมรับในวิชาชีพครู ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของประเทศไทย 
2. ระยะสั้น คือ การสร้างแรงจูงใจ มีการรับประกันการมีงานท า มีทุนการศึกษาให้

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนสองภาษา อบต. อบจ. หรือเทศบาล ซึ่งสามารถด าเนินการได้เองโดยไม่ต้อง
รอรัฐบาล ซึ่งสามารถส่งเด็กไปเรียนแล้วกลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนของตนหรือในสังกัด 

3. ควรมีสถาบันเข้ามาประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ เพ่ือที่จะได้พูดคุย ร่วมมือกัน  
วางแผน 
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4. การออกเกณฑ์การผลิตครูใหม่ คือ จะได้รับ 2 ปริญญาคือ คือได้ปริญญาวิทยาศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ แต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เก่งเทียบเท่านักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการ
เพ่ิมเงินเดือน  

5. น าครูที่สอนไม่ตรงสายมาพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม เช่น น าครูเหล่านี้ไปเรียนเพ่ิมเติมใน
สาขาที่ตนสอนหรือขาดแคลน ซึ่งครูจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ิมมากขึ้นและที่ส าคัญครู
จะต้องปรับปรุงตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

6. ต้องน าคนเก่ง ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเรียน เพราะการเรียนในคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ต้องเรียนถึง 5 ปี ผู้เรียนจึงต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก 

7. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การเรียนโดยระบบ     
E-learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย  

สรุป การบริหารคือ การน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน ก าหนด
วัตถุประสงค์ การจัดการ การด าเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุมดูแลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงยึดบริบทขององค์การทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากรในองค์การที่มีอยู่  

 
2.2 ขอบข่ายภารกิจของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาท และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อภารกิจในสถานศึกษา จึงจะ
ท าให้การด าเนินงานในสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ดังที่ สุรพันธ์  ยันต์ทอง (2550, หน้า 
13) ได้ให้ความส าคัญของสถานศึกษาว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ท าหน้าที่สนองความต้องการของ
สังคม โดยการฝึกคนให้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ รู้จักหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการด ารงชีวิต และสนองความต้องการของแต่ละบุคคล 
ส่งเสริมให้บุคคลสร้างความเจริญให้แก่ตนเอง และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ส าหรับแนวทางการ
ด าเนินการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, หน้า 20) ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีอ านาจในการ
บริหารและการตัดสินใจในภารกิจของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ นอกจากนั้น 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2551, หน้า 51-53) ให้ความส าคัญกับบทบาทของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงงาน
วิชาการ งานการเงิน งานบุคคล และความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนทางด้านส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2549, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นการกระจายภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจในการปฏิบัติงานจากระดับกระทรวงลงไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 

ในขณะที่ Fisk (อ้างใน นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์, 2549, หน้า 51) ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่
หลักของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ คือ การปฏิบัติงานวิชาการ งานบุคลากร งานเกี่ยวกับชุมชน และ
การประชาสัมพันธ์ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน และการให้บริการ ส่วน ภิญโญ  สาธร 
(2549, หน้า 129-130) กล่าวไว้ว่า งานที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติมีอยู่ 5 ประเภท คือ การ
ประสานกับประชาชน การบริหารงานธุรการ  การบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่ จัดวัสดุครุภัณฑ์ 
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การบริหารงานด้านวิชาการและการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส าหรับเจริญ ไวรจักรกุล 
(2550, หน้า 78) ได้กล่าวถึงการบริหารงานในสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ งานวิชาการ 
งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานการประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ การเงินและบริการ ทางด้าน 
รุ่ง  พูลสวัสดิ์ (2550, หน้า 21) ได้กล่าวถึงขอบข่ายภารกิจของงานในสถานศึกษาว่าควรจะประกอบ
ไปด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านธุรการ งานด้านอาคารสถานที่ งานด้านบุคคล และงานกิจการ
นักเรียน 

เดิมส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2551, หน้า 5) ได้ก าหนดขอบข่าย
งานที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติไว้ 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
และการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หลังจากมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หน้า 32) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านงานทั่วไป หลังจากนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 13) ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาท
และหน้าที่ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติไว้ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงบบุคคล และ
ด้านงานทั่วไป 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า งานในสถานศึกษามีขอบข่ายและภารกิจของงานในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล 
และด้านงานทั่วไป 

2.2.1 การปฏิบัติงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา เพราะวิชาการช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา

ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติเฉพาะที่มีคุณค่าต่อสังคมในเรื่อง
นี้ ภิญโญ สาธร (2549, หน้า 232) ได้ให้ความหมายของวิชาการไว้ว่า งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุก
ชนิดที่จัดขึ้นในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550, หน้า 2) กล่าวไว้ในลักษณะที่
คล้ายกันว่างานวิชาการ เป็นงานที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติโดยมีการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550, หน้า 99) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการ
ว่าเป็นการบริหารกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

นั่นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา 
ดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 48) ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารควรให้ความสนใจกับงานด้านวิชาการ
เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นงานหลักของสถานศึกษา และคุณภาพของการศึกษามักจะได้รับการพิจารณา
จากผลงานด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีแผนการปฏิบัติงานรวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลงานวิชาการ พร้อมทั้งปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใ นการ
ด าเนินงานวิชาการ ส่วน อ าภา บุญช่วย (2549, หน้า 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานด้านวิชาการ
ไว้ว่า เป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา มิใช่เพียงท าให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ หรือท าเลขเก่งเท่านั้น 



18 
 

แต่ยังต้องรวมถึงการท าให้ผู้เรียนสามารถออกไปด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของพลเมืองที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และ
อุทัย บุญประเสริฐ (2550, หน้า 34) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานวิชาการนับว่ามีความส าคัญสูงต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารงานโรงเรียน แต่งานวิชาการโรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งต้องให้ความส าคัญแก่
งานวิชาการ ต้องเข้าใจขอบเขตการด าเนินงาน และภาระหน้าที่ของวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดี 
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หน้า 138) ได้ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับงาน
วิชาการว่า เป็นงานหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา เป็นการ
สนับสนุนหรือส่ ง เสริม ให้ งานวิชาการให้บรรลุ วั ตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  และทางด้ าน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 33) ให้แนวคิดเกี่ยวกับงานวิชาการไว้ว่าเป็นงานหลัก หรือเป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษา การปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นมากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินงานได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย เกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ส่วน Anderson and Pigford (อ้างใน จันทรานี  สงวนนาม, 2549, หน้า 129) ได้
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใจมุ่งมั่นและเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ด้วยจิตวิญญาณของการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพราะการมีความมุ่งมั่น
และเจตนาที่แน่วแน่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีได้ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในงานให้ตรงตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูมีการสังเกตการสอนระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน
บ้าง การเปิดโอกาสให้ครูมีการสังเกตการสอนของเพ่ือนครูด้วยกันจะช่วยให้รู้ว่า ครูที่ดีควรมีบทบาท
ทางวิชาการหรือการสอนอย่างไร และจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับความร่วมมือจากครูด้วยความรู้สึกที่
ประทับใจต่อการที่มีผู้มาสังเกตการสอน วิธีการเช่นนี้จะช่วยให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความคาดหวังให้แก่ครูทุกคนว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถสอนได้มิใช่ถนัดแต่การบริหารงานเท่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียน
มากเท่าไร ก็จะช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการเป็นผู้น าทางวิชาการได้มากขึ้นเท่านั้น และครูที่พอใจที่จะ
รับข้อเสนอแนะทางวิชาการจากผู้บริหาร 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาความสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน วิธีการที่จะรู้ว่า
ครูสามารถน าบันทึกการสอนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนั้นก็ด้วยการสังเกตการปฏิบัติของครูในชั้น
เรียน แต่ถ้าผู้บริหารไม่สามารถสังเกตการณ์สอนของครูก็อาจจะดูจากโครงการเรียนของนักเรียนจาก
การบ้านที่ครูมอบให้นักเรียนท า หรือจากการท าข้อทดสอบของนักเรียน 
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสื่อสารให้ครูเข้าใจว่า เวลาของผู้บริหารนั้นมีค่า ดังนั้นการ
ประชุมครูจึงควรมีเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพบปะสั งสรรค์
กับคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาบางคนพบว่า เวลาที่โรงเรียนเลิกแล้ว หรือเวลาช่วงเช้าก่อนครูเข้า
ห้องเรียนเป็นเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดในการพบปะสังสรรค์กับคณะครู 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาความฝึกฝนทักษะการเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ยอมอยู่ภายใต้
อิทธิพลของใคร การพบปะสังสรรค์ไม่ควรท าเพ่ือใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะการรู้จักเลือกเฟูนที่จะไม่
ปฏิบัติตามใครคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของผู้บริหาร แต่ควรเลือกใช้บ้างเป็นบางครั้ง 
ด้วยการพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบ 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เวลาส่วนหนึ่งในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จควรจะท าความคุ้นเคยกับผลงานของวิชาการทั้งหลาย ซึ่งจะ
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและมโนทัศน์ทางวิชาการท่ีได้จากการอ่านหนังสือนั้นเป็นอย่างดี 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานด้านทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการให้มีคุณค่าต่อวิชาชีพ ทักษะที่ส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 
การนิเทศแบบคลินิก การบริหารเวลา และการเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ส าหรับ กมล ภู่ประเสริฐ (2549, หน้า 8-16) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ตระหนักว่าตนมีบทบาทเป็นผู้น าที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ การสร้างความรู้สึกที่ดีและสร้างความศรัทธาต่องานเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานนั้น
บรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี และได้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการที่พอสรุปได้ว่า การ
ปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร การด าเนินชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นโดนตรง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายปี ก าหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมและการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

2. การเรียนการสอน ได้แก่ การรวบรวม วิเคราะห์ และการก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การก าหนด การเตรียมการ และการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชาตามแนวคิดในปัจจุบันต้องการให้มี การ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การจัดท าแผนการสอนหรือแผนกการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนแต่
ละคน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการเยี่ยมชั้นเรียน หรือการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะ การร่วมมือ
กันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน 

3. การประเมินผลการเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา และกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การก าหนดวิธีการ และเครื่องมือที่จะใช้ใน
การวัดผลประเมินการเรียนรู้ และการเตรียมการในการสร้างเครื่องมือ การควบคุมดูแล และส่งเสริม
ให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ การจัดท าหลักฐานการศึกษา
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ตามที่กระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการ
เรียนรู้ ทั้งการรายงานผู้ปกครองระหว่างปี และการรายงานผลของสถานศึกษาช่วงปลายปีต่อ
สาธารณะ และหน่วยงานต้นสังกัด 

4. งานนิเทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มี
หลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาร่วมกัน 
การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
นิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ การ่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นปัญหาของสถานศึกษาโดย
ส่วนรวม 

5. การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา การก าหนดช่วงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะการ
ควบคุมดูแลให้การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ 

6. งานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การท าความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ผู้สอนแต่ละคนควรท าการวิจัยในชั้นเรียนของตน กา
ร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องร่วมกันในสถานศึกษา การควบคุมดูแล และส่งเสริมการ
ด าเนินการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

7. โครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ เช่น โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการบริหาร
การเรียนการสอน โครงการประเมินผลการเรียน โดยการก าหนดหัวข้อเรื่องทางวิชาการ การก าหนด
วิธีด าเนินการและระยะเวลาที่จะด าเนินการให้เหมาะสม การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

8. ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การก าหนดข้อมูลและสารสนเทศทาง
วิชาการของงานบริหารทั้งหมดที่ต้องจัดเก็บร่วมกันตลอดภาคเรียนและปีการศึกษา และตามช่วงการ
ด าเนินงานแต่ละงานให้เหมาะสม โดยมีการควบคุมดูแลส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับ
สิ่งที่ก าหนดและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประกอบการด าเนินงาน 

9. การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนดหัวข้อประเมินผลการ
ก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการประเมิน
ตามที่ก าหนด การสรุปผลและเขียนรายงานประจ าปี เพ่ือรายงานต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 

ในขณะที่ อุทัย บุญประเสริฐ (2550, หน้า 36) ได้กล่าวถึงขอบเขตของงานวิชาการใน
สถานศึกษาว่าควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน 
2. การสอนและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ให้ตอบสนองหลักสูตร รวมทั้ง

เสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นผลสมบูรณ์ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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4. สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโดยตรง เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และการเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการแก่ครูโดยตรง 

5. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ตาม
จุดหมายและหลักการของหลักสูตร กับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

6. การนิเทศการศึกษาและเรื่องการพัฒนาวิชาชีพส าหรับบุคลากรครูและบุคลากรทาง
วิชาการของโรงเรียน 

นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 13) ได้ก าหนด
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการว่า ต้องประกอบไปด้วยการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียน
การสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 33-34) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านงานวิชาการเป็นงานหลัก
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติให้ครอบคลุมใน
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจะเกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

2.2.2 การปฏิบัติงานงบประมาณ 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งทีต่้องด าเนินงานงบประมาณ มีผู้ให้ความหมายและความส าคัญของงบประมาณไว้หลายคนที่
น่าสนใจ ดังนี้ 

Sherwood (อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2551, หน้า 237) กล่าวว่า 
งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดใน
ระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากร
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ที่จ าเป็นในการสนับสนุน ส่วน รุ่ง พูลสวัสดิ์ (2550, หน้า 71) กล่าวว่า งบประมาณเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เงินมาด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และงบประมาณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการด าเนินงาน 

ในขณะที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (2556 หน้า 1-3) ได้กล่าวว่า 
งบประมาณ คือ บัญชีหรือจ านวนเงินที่ก าหนดไว้เป็นรายรับและรายจ่าย โดยให้ความหมายแยก
ออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ในด้านบัญชี งบประมาณ หมายถึง การแสดงรายรับและรายจ่าย (2) ในด้าน
ของแผน งบประมาณ หมายถึง แผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐในการที่จะด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งบประมาณไม่ใช่ตัวเงิน  
แต่เป็นเพียงแผนการใช้จ่ายเงินหรือประมาณการรับการจ่ายเงินล่วงหน้า หรือเป็นตัวเลขในบัญชีที่
แสดงจ านวนเงินรับจ่ายเท่านั้น และได้แบ่งประเภทของงบประมาณโดยมีวิธีการแบ่ง 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 แบ่งตามนโยบายงบประมาณ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
1. งบประมาณแบบแสดงรายการ เป็นระบบงบประมาณที่เก่าแก่ เน้นสิ่งที่จะใช้จ่าย

มากกว่างานที่ประสงค์จะท า และไม่แสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากรายจ่ายนั้น 
2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน เป็นการจัดเตรียมงบประมาณแบบแสดงผลของการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ระบบนี้น ามาใช้เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของงบประมาณแบบแสดงรายการ แต่มี
ข้อเสียที่ต้องเพ่ิมภาระการค านวณงบประมาณและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

3. งบประมาณแบบแผนงานโครงการ เป็นระบบที่น ามาใช้ เ พ่ือแก้ไขจุดอ่อนของ
งบประมาณแบบแสดงรายการและแบบแสดงผลงาน คือเชื่อมโยงงบประมาณประจ าปีเข้ากับ
วัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ได้ก าหนดไว้ในแผนระยะยาวของประเทศ โดยเน้นที่การจัดท าแผนจัดท า
โครงการ และการติดตามประเมินผลงาน 

4. งบประมาณจากฐานที่ศูนย์ (ZBB) เป็นระบบงบประมาณที่เปลี่ยนจากการมุ่งวิเคราะห์
รายละเอียดของโครงการในระบบไปมุ่งปรับดุลประโยชน์ของโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีให้เลือก ซึ่งเป็นการ
จัดท างบประมาณโดยมิได้ค านึงค่าใช้จ่ายเดิมจากปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา มีการจัดอันดับความส าคัญของ
โครงการเสนอจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนแล้วจึงพิจารณางบประมาณทั้งหมด 

ส่วน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หน้า 243) ได้แบ่งประเภทงบประมาณว่า
ควรมี 4 ประเภท คือ 

1. งบประมาณแบบแสดงรายการ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม มี
รายการต่าง ๆ มากมาย และก าหนดเอาไว้ตายตัวจะพลิกแพลงจ่ายเป็นรายการอย่างอ่ืนผิดจากที่
ก าหนดไว้ไม่ได้ และถึงแม้จะจ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ก็ตามจะจ่ายเกินวงเงินที่ก าหนดไว้ไม่ได้ 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน เป็นงบประมาณที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน มีลักษณะดังนี้ เลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด
ให้กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดแผนงาน เปูาหมายของแต่ละแผนงานนั้น ส านักงบประมาณจะอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายให้แต่ละแผนงาน แล้วปล่อยให้กระทรวง ทบวง กรม เบิกจ่ายเงินไปปฏิบัติงาน
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โดยอิสระ ส านักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแต่ละงานว่าได้
บรรลุเปูาหมายหรือไม่ 

4. งบประมาณแบบ PPBS เป็นงบประมาณแบบแสดงแผนงาน เป็นการวางแผน
ก าหนดเปูาหมายของแต่ละงานเป็นการล่วงหน้า 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548, หน้า 13) ได้ก าหนด
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ไว้ว่าต้องประกอบด้วยการ
จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ก าหนดและออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ส่วนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 39-40) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงานงบประมาณของสถานศึกษาไว้
ว่ามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายได้จากการบริจาคมาใช้จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อ
ผู้เรียน และได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังนี้ 

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา การท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของงบประมาณ และการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การ
เบิกจ่าย การอนุมัติงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน
ประกอบด้วย การตรวจสอบและการติดตามการใช้เงิน การประเมินผลการใช้เงินและการประเมินผล
การด าเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากร การระดมทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ
กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

5. การปฏิบัติงานการเงิน ประกอบด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน และการกันเงินให้เบิกเหลื่อมป ี

6. การปฏิบัติงานบัญชี ประกอบด้วย การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานการเงิน 
และงบการเงิน การจัดท าและหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

7. การปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัด
จ้าง กาควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานงบประมาณในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยยึดระเบียบของทางราชการตาม
ขอบข่ายของงาน จึงจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
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2.2.3 การปฏิบัติงานบุคคล 
ทรัพยากรพ้ืนฐานที่ใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยทั่วไปประกอบด้วย 

คน (Men) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่เรียก   
ย่อ ๆ ว่า 4Ms ในบรรดาทรัพยากรทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวนับว่าทรัพยากรคนมีความส าคัญยิ่ง 
เนื่องจากเป็นผู้ใช้ปัจจัยที่เหลือในการด าเนินงาน และกล่าวได้ว่าคนมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน 
คนในสถานศึกษานอกจากบุคลากรแล้วยังรวมไปถึงผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษา แต่ในที่นี้จะ
มุ่งไปบุคคลที่เป็นบุคลากรของสถานศึกษาเท่านั้น เนื่องจากความส าเร็จของการด าเนินงานใน
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับบุคลากรในสถานศึกษา 

ในส่วนของการปฏิบัติงานบุคคล ภิญโญ  สาธร (2549, หน้า 242) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าเป็น
การใช้คนให้ท างาน ให้ได้ผลดีที่สุดภายในเวลาอันสั้นที่สุด สิ้นเปลืองเงินทองและวัสดุอุปกรณ์น้อย
ที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใช้นั้นก็มีความสุข มีความพอใจที่จะให้ผู้บริหารใช้ พอใจที่จะท างาน
ตามท่ีผู้บริหารต้องการ และเกิดประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย ในขณะที่ รุ่ง พูลสวัสดิ์ (2550, หน้า 
49) ได้กล่าวว่า เปูาหมายของงานบุคคล คือ การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
กับความต้องการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถจูงใจ ธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้พึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของหน่วยงาน ส่วนทางด้าน เมธี  ปิลันธนานนท์ 
(2549, หน้า 3) กล่าวว่างานบุคคลเป็นความพยายามในการจัดให้บุคคลในหน่วยงานทุกต าแหน่ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคคลเหล่านั้นเล็งเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของตนรวมถึง
ความเจริญของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และ กิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 82) กล่าวว่า งาน
บุคคล เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด และด าเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายในส่วนของตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีจ านวนเพียงพอต่องานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดประโยชน์เต็มที่ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติให้
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ ในขณะที่ ธงชัย  สันติ
วงษ์ (2549, หน้า 3) กล่าวว่างานบุคคลเป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจการทั้งปวง
เกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ เ พ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 

ส าหรับ พะยอม  วงศ์สารศรี (2550, หน้า 3) กล่าวว่าผู้บริหารต้องใช้ศิลปะ และกลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านบุคคล เพ่ือพิจารณาสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์การ และในขณะเดียวกันองค์การต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลธ ารง
รักษาให้บุคคลที่คัดเลือกเข้ามาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดีในการ
ท างาน รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ ต้องพ้นจากการท างานสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในลักษณะที่คล้ายกัน วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549, หน้า 3)  
ได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนใช้ศิลปะและกล
ยุทธ์ของผู้บริหารในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานใน
องค์การ พร้อมทั้งสนใจพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ เพ่ือการทุ่มเทกับการท างานในองค์การและสามารถด ารงชีวิตต่อไปในสังคมได้
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อย่างมีความสุข และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550, หน้า 135) ได้ให้ความส าคัญของ
การด าเนินงานด้านงานบุคคล ว่าเป็นภารกิจของผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ปัจจัยด้านบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สูงขององค์การ 

บุคคลที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษามีความส าคัญต่อการด าเนินงานจัดการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน
บุคคลในสถานศึกษา ดังที่ พนัส  หันนาคินทร์ (2549, หน้า 101) ให้แนวคิดไว้ว่า คนเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้งานของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และความจ าเป็นเบื้องแรกที่ผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติคือการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน หลังจากนั้นต้องท าให้เขา
ท างานด้วยความเต็มใจและหวังที่จะยึดถือเป็นงานถาวร เพราะจะท าให้เขาพยายามท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มที่จะช่วยให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า 
ส่วน ภิญโญ  สาธร (2549, หนา้ 245) ได้กล่าวว่างานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติในส่วนของงาน
บุคคลมี 4 ลักษณะ คือ การให้ได้มา การบ ารุงรักษา การพัฒนา และการให้พ้นจากงาน หากพิจารณา
ถึงขอบข่ายของงานให้ละเอียดมีอยู่ 22 ลักษณะ คือ 

1. การวางแผน และการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดก าลังคนและการมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้
ท างานได้สะดวกตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว 

3. การวางโครงการของงานต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
4. การก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ที่ควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติซึ่งจะมารับต าแหน่งต่าง ๆ 
5. การจัดชั้นและต าแหน่งภายในโรงเรียน 
6. การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 
7. การแสวงหาคนเข้าท างาน การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก 
8. การบรรจุแต่งตั้ง 
9. การปฐมนิเทศ และการทดลองปฏิบัติงาน 
10. การท าและรวบรวมทะเบียนประวัติ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
11. การย้าย และการโอน 
12. การฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติงาน 
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
14. การพิจารณาความดีความชอบ 
15. การเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือการให้สิ่งตอบแทนความดีความชอบอย่างอ่ืน 
16. การรักษาสุขภาพพลานามัย และการให้ความปลอดภัยในการท างาน 
17. การจัดสวัสดิการ 
18. การปกครองบังคับบัญชา 
19. การรักษาวินัย 
20. การให้พ้นจากงาน 
21. การให้บ าเหน็จบ านาญหรือตอบแทนอย่างอ่ืน เมื่อต้องพ้นจากงานตามวาระ 
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22. การวิจัย และค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร 
ในขณะที่ เมธี  ปิลันธนานนท์ (2549, หน้า 7) ได้เสนอขอบข่ายภารกิจที่ผู้บริหารต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลไว้ 9 ข้อ คอื 
1. การวางแผนก าลังคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลักในเรื่องการคาดคะเนก าลังคน การท า

โครงสร้างขององค์การ การเตรียมก าลังคนที่มีอยู่ การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงก าลังคนในปัจจุบัน 
การท าโปรแกรมสนับสนุนและเพ่ิมพูนก าลังคนและการวางแผนควบคุมก าลังคน 

2. การสรรหาบุคลากร ซึ่งได้แก่ การแสวงหาก าลังคน การวางแผนนโยบายการสรรหา 
และการจัดกระบวนการสรรหา 

3. การคัดเลือกบุคลากรได้แก่ การรวบรวมรายละเอียดของผู้สมัคร การประเมินผลผู้สมัคร
และการจัดกระบวนการคัดเลือกต่าง ๆ  

4. การจูงใจบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับชุมชนของบุคลากรใหม่ การ
ปรับตัวเข้ากับระบบงาน การปรับตัวเข้ากับต าแหน่ง และการปรับตัวเข้ากับบุคลากรอ่ืน ๆ ใน
หน่วยงาน 

5. การประเมินค่าการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่แผนการประเมินค่าการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ การวัดการประสานงาน การพิจารณาผลต่าง ๆ จากการประเมินค่า 

6. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่การใช้แผนพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการประสานงาน และ
การประเมินผลของการพัฒนา 

7. ผลตอบแทนให้กับบุคลากร ได้แก่เงินเดือน ค่าแรง รายได้ท่ีมิใช่เงินเดือน เงินปันผล 
8. การให้บริการสวัสดิการ ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และบริการต่าง ๆ รวมถึง

การจ้าง การปูองกัน การขู่เข็ญ และการเป็นอิสระทางวิชาการ 
9. การให้บริการต่อเนื่องต่อบุคลากร ได้แก่การให้การศึกษาเพ่ิมเติม การให้บริการชดเชย 

การให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพ และความปลอดภัย 
ส าหรับ กิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 89) กล่าวถึงขอบข่ายของการปฏิบัติด้านงานบุคคล 

โดยแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง คือ 
1. ก าหนดความต้องการด้านบุคลากร เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน 

การก าหนดต าแหน่ง เงินเดือนและค่าจ้าง 
2. การสรรหาตัวบุคคล เกี่ยวกับเรื่องการสรรหา และการเลือกสรร 
3. การจัดและบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ การจัดท าทะเบียนประวัติ การปฐมนิเทศ การโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบ สวัสดิการ และการประเมินผลงาน 

4. การพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อและการประชุมสัมมนา 
5. การให้พ้นจากงาน เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การลาออก การเกษียณอายุ 

ทุพพลภาพและการถึงแก่กรรม 
ส่วน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หน้า 100) ได้แบ่งงานบุคคลส าหรับ

ข้าราชการครูออกเป็น 4 ด้าน คือ 
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1. การสรรหาบุคลากร 
2. การใช้บุคลากร 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การธ ารงรักษาบุคลากร 
ในขณะที่ รุ่ง แก้วแดง (2550, หน้า 142-143) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล 

ในสถานศึกษาว่า ผู้บริหารต้องยึดหลักการที่ว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาผู้นั้นได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยต้องสนับสนุนในเชิงบวก คือ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ท างานอย่างดีที่สุด และใช้มาตรการเชิงลบหรือเรื่ องการด าเนินการทางวินัยให้
น้อยที่สุดใช้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น และได้เสนอขอบข่ายของงานบุคคลที่ผู้บริหารสถานศึกษาควร
พิจารณา คือ 

1. การคัดเลือกบุคคล ต้องคัดเลือกในระดับสถานศึกษา 
2. การพัฒนาบุคคล ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการรายคนและสอดคล้องกับงาน

ที่ปฏิบัติ 
3. การพิจารณาความดีความชอบ ต้องประเมินจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
4. การวิจัย ผู้บริหารต้องติดตามการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนของบุคลากร 
5. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการสอนว่าเป็นเปูาหมายปลายทางบุคคลในการ

พัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการสอน 
ในท านองเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 51) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงาน

บุคคลในสถานศึกษาว่า เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนา ความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่วนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 14) ได้ก าหนดหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคคล ไว้ว่าต้องด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 19) ก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านงานบุคคล ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

2. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
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5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 51) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของ
สถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านบุคคล ดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านงานบุคคลเป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลในสถานศึกษา การจัดการศึกษาจะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านี้ในการ
ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจที่จะต้อง
ก าหนดภาระงาน ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมไป
ถึงการพิจารณาความดีความชอบ การรักษาวินัย และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สถานศึกษาได้มี
บุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและพึงพอใจที่จะ
ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 

2.2.4 การปฏิบัติงานทั่วไป 
งานทั่วไปในสถานศึกษาเป็นงานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 64) ได้วางแนวคิดของการปฏิบัติด้านงานทั่วไปว่าเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบในองค์กรให้บริการงานอ่ืน ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความ
สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการของแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 15) ได้
ก าหนดหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไปว่าต้องประกอบไป
ด้วย การจัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยด าเนินการและก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน
ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา และต้องระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแล
บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ก าหนด และสถานศึกษาต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
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ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด และปฏิบัติตามหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา
หรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 65-73) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจ
ของการปฏิบัติงานทั่วไปในสถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานธุรการ แนวทางการปฏิบัติ คือ ศึกษาวิเคราะห์สภาพของงานธุรการ 
วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จัดบุคลากรเข้า
รับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องมือในสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานได้ตามระบบ ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า และติดตามประเมินผล ปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติคือ รวบรวม
ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือ
ด าเนินการตามมติการประชุม ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม จัดท ารายงานการประชุมและ
แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติ คือ ส ารวจเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าทะเบียน จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการภายใน
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
จัดระบบเครือข่ายข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง น าเสนอ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลและประสานงานระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ  

4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา แนวทางปฏิบัติ คือ จัดให้มีระบบการ
ประสานงานและเครือข่ายการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่าย 
เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ก าหนดแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. การจัดระบบการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การ แนวทางการปฏิบัติ คือ ศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการจัดระบบ น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา ด าเนินการจัดการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบ 
การปฏิบัติงาน ในส่วนของการพัฒนาองค์การเป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างของภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดย
ก าหนดเปูาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติ คือ ส ารวจข้อมูล วางแผน ก าหนด
นโยบาย แนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้มี
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การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและติดตาม
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปแนว
ทางการปฏิบัติ คือ ส ารวจปัญหาความต้องการและความจ าเป็น จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก ติดตาม
ประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ แล้วน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติ คือ 
ก าหนดแนวทางวางแผนการปฏิบัติงาน บ ารุงดูแลและพัฒนา ติดตามและตรวจสอบการใช้ สรุป 
ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน แนวทางปฏิบัติ คือ ประสานงานกับชุมชนในเรื่องของการ
ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะต้องเข้ารับการ
บริการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษารับทราบ 

10. การรับนักเรียน แนวทางการปฏิบัติ คือ สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการ
แบ่งเขตพ้ืนที่บริการ ก าหนดแผนการรับนักเรียน ด าเนินการรับนักเรียนตามแผน และร่วมมือกับ
องค์การปกครองท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน ประเมิน
และรายงานผลการรับนักเรียนเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยแนวทางปฏิบัติ คือ ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ก าหนด
แนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

12. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน แนวทางการปฏิบัติ คือ วางแผนก าหนดและ
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมพร้อมส่งเสริมสนับสนุน จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝุรู้ 
สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 

13. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ คือ ศึกษาความต้องการใน
การเผยแผ่ข่าวสารข้อมูลและผลงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการประชาสัมพันธ์  สร้างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าผลไปด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

14. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา แนวทางปฏิบัติ คือ ก าหนดแนวทางการสนับสนุนและ
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ประสานการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษาส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

15. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ คือ วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง
และจัดล าดับของปัจจัยเสี่ยง ก าหนดมาตรการในการปูองกันปัจจัยเสี่ยง วางแผนการจัดระบบการ
ควบคุมภายใน ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

16. งานบริการสาธารณะ แนวทางปฏิบัติ คือ จัดให้มีการบริการสาธารณะ ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ
ต่อผู้มารับบริการ ประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาระบบ 

17. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน แนวทางปฏิบัติ คือ จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบงาน
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพ ผู้รับผิดชอบวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงก ากับติดตามผลของการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากขอบข่ายภาระงานที่กล่าวมานี้ พบว่า งานที่เก่ียวข้องกับงานธุรการ งานอาคารสถานที่ 
งานกิจการนักเรียน และงานชุมชนสัมพันธ์ ได้ปรากฏอยู่ในงานบริการทั่วไป ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า 
การปฏิบัติงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติในงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา งานข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์การศึกษา การจัดระบบการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในงานการจัดท าส ามะโนผู้เรียนและการรับนักเรี ยน งานกิจการ
นักเรียน งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานการให้บริการ
สาธารณะ โดยงานทั้งหมดเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
2.3 บริบทในพื้นที่ที่ศึกษา 

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  

ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ต าบลโปุงสา อ าเภอปาย      
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2510 โดยใช้อาคารชั่วคราวใน ปี พ.ศ.2512 ได้รับการจัดตั้ง
อย่างเป็นทางการ โดยมี นายประหยัด โอดค า เป็นครูคนแรก เปิดเรียนวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2512 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 7 ค่ า เดือน 9 ปีระกา มีนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 12 คน 
รวม 23 คน 

ปี พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ หลังหนึ่ง จ านวน 2 
ห้องเรียน บ้านพักครูแบบกรมสามัญอีกหนึ่งหลัง ส้วมแบบกรมสามัญหนึ่งหลังสี่ที่นั่ง 

ปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ อีกหนึ่งหลังจ านวน 3 
ห้องเรียน บ้านพักครูแบบกรมสามัญอีกหนึ่งหลัง ส้วมหนึ่งหลัง สองที่นั่ง 
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ปี พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. หนึ่งหลัง จ านวน 2 
ห้องเรียน บ้านพักครูแบบกรมสามัญอีกหนึ่งหลัง 

ปี พ.ศ.2517 ทางราชการได้ส่ง นายเฉลี่ยว ปาละ ย้ายมาแทนนายประหยัด โอดค า และ
แต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งครูใหญ ่

ปี พ.ศ.2518 ทางราชการได้ส่ง นายประพันธ์ กุลฑล และแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ มาด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ปี พ.ศ.2525 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสิทธิเดช  อิศรางกุล ณ อยุธยา  มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่แทน นายประพันธ์ กุลฑล 

ปี พ.ศ.2528 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุรชัย  สะอาดจิตต์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน
นายสิทธิเดช  อิศรางกุล ณ อยุธยา 

ปี พ.ศ.2529 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเสกสรร  มะลาง มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน                
นายสุรชัย  สะอาดจิตต์    

ปี พ.ศ.2536 ทางราชการได้แต่งตั้ ง นายทวี ยี่ ใจ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน            
นายเสกสรร  มะลาง 

ปี พ.ศ.2537 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายศรัณย์ แขไข มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน      
นายทวี  ยี่ใจ 

ปี พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง อาคารเรียน
แบบ สปจ.มส.5/2526 จ านวน 2 หลัง (เจ็ดแสนบาท) และอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ 

ปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปจ.มส.5/2526  อีก 1 หลัง (สาม
แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส้วมแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ที่นั่ง (ห้าหมื่นห้าพันบาท) 

ปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณ 87 ,000 บาท (แปด
หมื่นห้าพันบาท) สนามฟุตบอล งบ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างบ่อเลี้ยงปลา จ านวน 1 บ่อ  (หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
พันสามร้อยบาท) จากกรมประมง 

ปี พ.ศ.2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ านวน 1 
หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน งบ 1,777,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส้วมแบบ 
สปช.601/26  จ านวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง งบประมาณ 50,500 บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยบาท)  

ปี พ.ศ.2547 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวัฒนะ ต๊ะหนั่นต่า ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาแทน นายศรัณย์  แขไข ตามค าสั่ง สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่ 298/2558 ลงวันที่ 13  
พฤษภาคม 2547 

ปี พ.ศ.2548 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอพักนักเรียน จ านวน สองแสนบาท สร้างหอพัก 1 
หลัง และได้รับมอบถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ 99 จาก อบจ.แม่ฮ่องสอน 

ปี พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง จ านวน หกหมื่นบาท โดยรื้อ
อาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 มาเป็นหอพักนักเรียนหญิง 
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ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จ านวน เก้าหมื่นบาท โดยเสริมเสา
ตอม่อและเปลี่ยนหลังคาสังกะสี 

ปี พ.ศ.2551 ได้สร้างรั้วโรงเรียนด้วยอิฐดินประสาน จ านวน 30 เมตร สิ้นงบประมาณสอง
หมื่นบาท  โดยการขอรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 

ปี พ.ศ.2552  ได้สร้างเรือนรับรอง จ านวน 1 หลัง จากการบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน 
ปี  พ.ศ.2554  ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง จากมูลนิธิสามสาระ 
ปี พ.ศ.2555 ทางราชการได้แต่งตั้ง นางสาวจิราพร สุวรรณะ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาแทน นายวัฒนะ ต๊ะหนั่นต่า  
ปี  พ.ศ.2555  ได้สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง หอพักนักเรียนหญิง จ านวน 1 หลังจาก 
ปี  พ.ศ.2555  ได้สร้างหอพักนักเรียนจ านวน 1 หลัง จากมูลนิธิสามสาระ 
ปี พ.ศ.2556 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพันรบชนะศึก ปันยศ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาแทน นางสาวจิราพร สุวรรณะ 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

1.  อาคารเรียนในปัจจุบัน 
(1)  อาคารเรียนไม้ (ป.1 ซ) มี 7 ห้องเรียน   

 - ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 5-6 
(2)  อาคารเรียนไม้ (ป.1 ฉ)  มี 7 ห้องเรียน   

- ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
(3) อาคารเรียนตึก แบบ สปช. 202/26 มี 3 ห้องเรียน 4 ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง

ประชุม 
- ชั้นบน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง

วิทยาศาสตร์  ห้องสังคมศึกษา 
- ชั้นล่าง ห้องสมุดโรงเรียน ห้องประชุมนักเรียน 

(4)  อาคารประกอบ มี  2 ห้องเรียน 
- ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
-  ด้านหลังต่อเติมเป็นร้านตัดผมนักเรียน ตามโครงการ สอร. 

(5)  อาคารหอพักนอน แบบกรมอาชีวศึกษา 1/2558 
-  ห้องดนตรี ห้องพลศึกษาและห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ กีฬา 
-  ด้านหลังต่อเติมเป็นร้านตัดผมนักเรียน ตามโครงการ สอร. 

2. อาคารประกอบ และ สนาม ในปัจจุบัน         
อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 จ านวน 1 หลัง 
บ้านพักครู จ านวน 3 หลัง 
ส้วม จ านวน 2 หลัง 4 ที่นั่ง 
ถังเก็บน้ าฝน จ านวน 7 ถัง 
โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบชั่วคราว จ านวน 1 หลัง 
ศาลาพักแบบชั่วคราว จ านวน 1 หลัง 
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บ่อเลี้ยงปลาแบบซีเมนต์ จ านวน 1 บ่อ 
หอพักนักเรียน จ านวน 2 หลัง 
สนามวอลเลย์บอล จ านวน 1 สนาม 
สนามตะกร้อ จ านวน 1 สนาม 

คณะกรรมการสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2557 
1. นายทองลิด     สายศรี ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  
2. นายช านาญ   แอ๊ปเว่      ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ  
3. นายยี่ไสย   ดอยกิ่ง ต าแหน่ง  กรรมการ   
4. นางสุพรรณ     สางค า ต าแหน่ง  กรรมการ   
5. นางสาวบุปผา   โชคมณีแสง ต าแหน่ง  กรรมการ   
6. นายสมบูรณ์  ค่าซื้อ ต าแหน่ง  กรรมการ   
7. นางบังอร   ธรรมชาติ ต าแหน่ง  กรรมการ   
8. นายเลิศอนันต์     ไพรพนากุล ต าแหน่ง  กรรมการ   
9. นายพันรบชนะศึก  ปันยศ ต าแหน่ง  กรรมการและเลขาฯ  

สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายเป็นหย่อม ๆ ในหมู่ที่ มี

จ านวน 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่เหมืองหลวงเหนือ บ้านแม่เหมืองหลวงใต้ และบ้านดอยหลวง 
มีประชากรประมาณ 350 คน ประชากรมีหลากหลายเผ่าที่อยู่รวมกัน มีเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าลีซอ   
เผ่ามูเซอ และเผ่าไทยใหญ่ บริเวณประชากรส่วนใหญ่ยังนับถือผีและใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่   
สถานีอนามัยบ้านแม่เหมืองหลวง วัดปุาบ้านแม่เหมืองหลวง และโบสถ์คริสต์ อาชีพหลักของชุมชน   
คือ เกษตรกรรม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีผูก
ข้อมือกะเหรี่ยง (ปีใหม่เผ่ากะเหรี่ยง) พิธีกินวอ (ปีใหม่เผ่าลีซอ) วันคริสต์มาส วันพระ วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษาและงานทอดผ้าปุาในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

ลักษณะเด่นของชุมชน  เป็นชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในหมู่เครือญาติ มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลีซฮ (กินวอ), ประเพณีมัดมือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเด่น คือ การน าเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การท าไม้กวาด การจักสาน  และการน าเอาความรู้ที่ได้มาจากวิถีชีวิตชนเผ่ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทอผ้า การเรียกขวัญ เรียนรู้อักษรกะเหรี่ยง  

ลักษณะท่ีตั้งของหมู่บ้าน 
โดยส่วนใหญ่เป็นที่ลาดไหล่เขา พ้ืนที่ราบน้อย มีล าห้วย ล าธารขนาดเล็กหลายสาย ล าน้ า

สายส าคัญของหมู่บ้าน คือล าน้ าแม่ยะ พ้ืนที่โดยทั่วไปจึงเป็นปุาเขาล้อมรอบหมู่บ้าน 
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 การคมนาคม   
 มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และท้องที่อ่ืน ๆ ได้ 2 ทาง คือเส้นทางเชื่อม
ระหว่างบ้านแม่เหมืองหลวง กับบ้านขุนสานอก ต าบลโปุงสา เป็นทางลูกลังสลับกับคอนกรีตและ
เชื่อมกับบ้านผาลิ้น อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยถนนล าลอง คอนกรีต และลาดยาง  
 อีกเส้นทางเชื่อมกับบ้านแม่ยะน้อย บ้านห้วยหวายและเข้าสู่ตัวอ าเภอปาย ด้วยเส้นทางดิน
ลูกลัง ถนนแคบสลับกับล าห้วย 

วิธีการบริหารจัดการ 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

งานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ SBM และ PDCA โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเปูาหมายการพัฒนา 

การบริหารแบบกระบวนการ PDCA 
P  =  Plan  คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเปูาหมายทีไ่ด้ก าหนดขึ้น 
D  =  Do  คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ

ต่อเนื่อง 
C  =  Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี 

ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
A  =  Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับ 
การบริหารแบบกระบวนการ SBM (School Based Management) 
หลักการที่ส าคัญ ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้แก่ 
• หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ ไปยังสถานศึกษา 
• หลักการมีส่วนร่วม 
• หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
• หลักการบริหารตนเอง  
• หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงได้ด าเนินการ

เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ในกรอบและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ในกิจกรรมของโครงการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยจัด
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ  โรงเรียนได้ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินโครงการที่แต่งตั้ง
โดยได้สรุปจากคณะปฏิบัติงาน  ได้มีความก้าวหน้าอย่างน้อยภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง สามารถสรุป
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  ประมาณ ร้อยละ 85 โดยเปรียบเทียบ
จากความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ สรุปผลการด าเนินงานโดยรวม ดังนี้    

1. การด าเนินงานโครงการทุกโครงการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

2. การด าเนินงานโครงการส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะด้านต่างอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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3. การด าเนินงานและโครงการตามมาตรฐานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จใน ระดับ ดี
มาก ชุมชนมีความพึงพอใจ และให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

ข้อมูลด้านการบริหาร  
นายพันรบชนะศึก ปันยศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา

บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ที่โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2557 
จนถึงปัจจุบัน    

ตารางที่ 2-1 แสดงจ านวนนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2557 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม ครูประจ าชั้น สาขา/วิชาเอก 
อนุบาล 1 8 5 13 นางสาวชรินทร์รัตน์  

วรรณศักดิ์เจริญ  
การศึกษาพิเศษ 

อนุบาล 2 5 7 12 นางศรีไพร ธรรมวันตา บริหารธุรกิจ
บัณฑิต  

(การบัญชี) 
รวม 13 12 25   

ประถมศึกษาปีที่ 1  7 9 16 นางสาวจินตนา ปาลี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 นายเชิดศักดิ์  ทวีความสุข การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 นางสาวเบญญาภา  
บุญระชัยสวรรค์ 

พลศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 นายเกียติศักดิ์  สิทธิกัน การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 นายโยธิน  ตาน้อย พลศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 1 8 นายวิบูลย์ ศิริค า สังคมศึกษา 

รวม 33 36 69   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 นายไพศาล  น้อยมุ้ง ภาษาอังกฤษ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 นายนิรันดร์  เชื้อพนาไพร คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 9 13 นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล เกษตรกรรม 

รวม 17 14 31   
รวมทั้งสิ้น 63 62 124   

แหล่งที่มา : รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
วิชาเอก 

 
วุฒิ 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง / 
วิทยะฐานะ 

1. นายพันรบชนะศึก ปันยศ บริหาร
การศึกษา 

ศษ.ม 33 ครู คศ. 3 

2. นายเลิศอนันต์ ไพรพนากุล เกษตรกรรม ศษ.ม 7 ครู คศ. 2 
3. นายศรัณย์ แขไข บริหาร

การศึกษา 
ศษ.ม 7 ครู คศ. 2 

4. นายวิบูลย์ ศิริค า บริหาร
การศึกษา 

ศษ.ม 3 ครู คศ. 2 

5. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร บริหาร
การศึกษา 

ศษ.ม 3 ครู คศ. 1 

6. นายไพศาล น้อยมุ้ง อังกฤษ คบ. 3 ครู คศ. 1 
7. นางสาวชรินทร์รัตน์  

วรรณศักดิ์เจริญ 
การศึกษา

พิเศษ 
คบ. 2 ครู คศ. 1 

8. นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข ประถมศึกษา คบ. 2 ครู คศ. 1 
9. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิกัน ประถมศึกษา คบ. 2   ครูผู้ช่วย 
10. นางสาวจินตนา ปาลี คอมพิวเตอร์ บธ.บ. 2   ครูผู้ช่วย 
11. นายโยธิน ตาน้อย พลศึกษา คบ. 1 ครูผู้ช่วย 
12. นางเบญญาภา  

บุญระชัยสวรรค์ 
พลศึกษา  คบ. 1 ครูผู้ช่วย 

13. นางศรีไพร ธรรมวันตา การบัญชี บธ.บ 1 พนักงานราชการ 
14. นางสาวสุพิน ภาพพิกุล การศึกษา

ปฐมวัย 
คบ. 1 ธุรการ 

15. นางสาววงจันทร์ จันทร์ศิริ คอมพิวเตอร์ บธ.บ. 4 ครูอัตราจ้าง 
16. นางสาวมณีวา พงษ์ไพรวัน วิทยาศาสตร์ คบ. 1 ครูอัตราจ้าง 
17. นายชิเน๊าะ แอ๊ปเว่ - ป.4 34 ช่างปูน 2 

แหล่งที่มา : รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงเป็นองค์กรจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมน า

คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และมี
ทักษะอาชีพ โดยให้ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และ

ทักษะวิชาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดกิจรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านดนตรีและกีฬา 
5. ส่งเสริมและประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
6. ให้บริการหอพักส าหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ 
7. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดคล้องการปฏิรูปการศึกษา 
9. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและเน้นผู้เป็นส าคัญโดยด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. นักเรียนภูมิใจและอนุรักษ์ ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
4. นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีและกีฬา 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
6. โรงเรียนบริการหอพักส าหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ 
7. นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษา 
9. ครูมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม

และ  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
อัตลักษณ์ 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง มีเอกลักษณ์ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีแห่งชนเผ่า ซึ่งมีจุดเด่นอันเป็นจุดเน้นที่ส าคัญในด้านวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตท้องถิ่นเป็นขบวนการทางภูมิปัญญาของการด ารงชีวิตที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวอย่างเหมาะสมให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ผ่านการสั่งสมมาเป็นเวลาช้านานโดยประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
จนท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญด้าน
วัฒนธรรม การที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชน และได้ท ากิจกรรมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จะท าให้นักเรียนรู้จักชุมชนของตน ทราบถึงที่มาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่   

เอกลักษณ์ 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง อยู่บนขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย ตามรอยวัฒนธรรม  
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2.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2551, เว็บไซต์) ได้ให้ความหมายของการสนทนากลุ่ม

ไว้ว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็น
ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา 
เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่าง
กว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจาก
ประชากรเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้   

วานิช มาลัยและอรสา ปานขาว (2548, หน้า 22) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสนทนากลุ
มเปน รูปแบบการสัมภาษณชนิดหนึ่งที่ใชส าหรับผูที่ถูกสัมภาษณกลุมเล็ก ๆ มักใชเก็บรวบรวมขอมูล
ในกรณีที่ตองการไดขอมูลจากการพิจารณากลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับปญหา ผูที่น ามาใชในการท า
สนทนากลุมจะเป็นบุคคลที่ผูศึกษาคาดวาจะเปนผูที่สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตอง
การศึกษาไดเปนอยางดี โดยปกติจะใช ผูเขารวมสนทนาประมาณ 8-12 คน หากใชจ านวนนอยกวา 8 
คน จะถือวากลุ่มตัวอยางยังไมเปนตัวแทน แตถาใชมากกวา 12 คน จะท าใหเกิดปญหายุงยากในการ
ด าเนินงาน 

เกษมสิงห์ เฟ่ืองฟู และคณะ (2551, เว็บไซต์) ได้กว่าวไว้ว่า การจัดสนทนากลุม คือ การที่
จัดใหมีกลุมคนที่เปนผูรูมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ คุณลักษณะภูมิหลังตาง ๆ ที่ใกล
เคียงกันที่สุด และคาดวาเปนกลุมที่สามารถตอบประเด็นค าถาม  ที่นักวิจัยสนใจไดดีที่สุด มีสมาชิกที่
เขารวมกลุม มีจ านวน 7-8 คน  เปนกลุมที่มีลักษณะโตตอบและโตแยงกันดีที่สุด กอใหเกิดการ
สนทนา ที่เปดกวางที่จะใหทุกคนไมอายคน วิพากษวิจารณไดดีที่สุด สวนในกรณีทีมีสมาชิก 9-12 คน 
ซึ่งเปนกลุมใหญ่วงสนทนาอาจจะมีการแบงกลุมยอย หันหนาเขาสนทนากันเอง แตในกรณีนี้อาจจะ
ล าบากในการนั่งสนทนาเปนกลุม และยากตอการสรุปประเด็นปญหาหรือวิเคราะหขอมูล 

สรุปแล้ว การสนทนากลุ่ม (Focus group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ โดยจัดให้มี
กลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน ซึ่งกลุ่มที่จะมีลักษณะโต้ตอบโต้แย้งกันดีที่สุดคือ 7-8 คน และจะต้อง
มีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซ้ึง 

หลักการของการสนทนากลุ่ม  
วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนที่เลือกจากประชากรที่ต้องการศึกษาจ านวนไม่

มากนักมาร่วมวงสนทนากัน เพ่ืออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษา
ในการจัดการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 7-12 คน ที่มี
ลักษณะบางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู้
ด าเนินรายการ มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียด
ของการพูดคุย เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ผู้บันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บันทึกไว้ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551, เว็บไซต์) 
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ลักษณะส าคัญของการสนทนากลุ่ม คือ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ขนาดสมาชิกที่
เหมาะสมคือ 6-12 คน ที่ไม่รู้จักมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับประเด็นสนทนา กลุ่ม
ผู้ให้สัมภาษณ์ก าหนดไว้ล่วงหน้า ว่าใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร 

หัวใจส าคัญของการสนทนากลุ่มคือ 
1. ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
2. ผู้จดบันทึก (Note taker) 
3. เอกพันธ์ (Homogeneous members) ลักษณะคล้ายคลึงกันของสมาชิกผู้เข้าร่วม

สนทนา อาทิ เพศ เชื้อชาติ อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส 
4. แต่ละหัวข้อค าถามควรถามอย่างน้อย 2 กลุ่ม (At least two group for each 

type of respondent interviewed) 
5. ข้อมูลควรวิเคราะห์โดยกลุ่ม (Data should be analyzed by group) 

องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
1. ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator / Researcher) 
2. ผู้จดบันทึก (Note Taker) ท าแผนผังเลขที่นั่ง จดเฉพาะค าต้น ๆ ของผู้สนทนา 
3. สถานที่ (Location) 
4. อุปกรณ์ (Instrument – tape recorder) 
5. ระยะเวลา (Duration) ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง 
6. แนวค าถาม 
7. เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว (เล็กน้อย) 

ประโยชนของการจัดการสนทนากลุ่ม 
1. ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2. ใช้ในการก าหนดสมมติฐานใหม่ ๆ 
3. ใช้ในการก าหนดค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม 
4. ใช้ค้นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบส ารวจ  เพ่ือช่วยให้

งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
5. ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ 

ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม  
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
2. ก าหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้ให้ข้อมูล (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
3. รวบรวมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมงาน (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
4. ตัดสินใจว่าจะท ากี่กลุ่ม (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
5. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
6. ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามที่เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เบา ๆ ง่ายต่อ

การเข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึงวก  เข้าสู่
ค าถามหลัก หรือค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถามเบา ๆ อีกครั้ง หนึ่ง 
เพ่ือผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในช่วงท้ายอาจ เติมค าถาม
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เสริมเข้าไปแต่ต้องเป็นค าถามสั้น ๆ อาจเป็นค าถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน แต่เป็นค าถามที่ปรากฏ
ขึ้นมาระหว่างการสนทนา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

7. ทดสอบแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
8. ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Note taker) 

(4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
8.1 ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และ

ควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากที่สุด Moderator จะต้องไม่แสดงความคิดเห็น
ของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อิสรเสรีและเป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด Moderator ที่ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

8.2 ผู้จดบันทึก (Note taker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลาและควรท าหน้าที่ในการจด
บันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และ
จะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่ได้บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 

8.3 ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) มีหน้าที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทป
ขณะที่ก าลังด าเนินการสนทนา และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก 
เพ่ือให้แต่ละคนท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

1) คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา และจัดท าบัตรเชิญส่งให้ผู้ร่วมสนทนา (3-4 
สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

2) โทรศัพท์เพ่ือติดตามผลและส่งบัตรเชิญให้ผู้ร่วมงาน (3-4 สัปดาห์ก่อนการ
สนทนากลุ่ม) 

3) การจัดการเพ่ือเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานที่ ก าหนดวัน 
เวลา และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น เครื่องบันทึกเทป ม้วนเทป ถ่าน สมุด ดินสอ 
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น 

4) แจ้งสถานที่ให้ผู้ร่วมงานทราบล่วงหน้า 2 วัน 
5) จัดกลุ่มสนทนา และหลังการสนทนากลุ่มควรส่งจดหมายขอบคุณผู้ร่วมงานด้วย 
6) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

8.4 ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและต้องไม่ใส่ความ คิดของตนเองที่ถือเป็นข้อสรุปลงไปด้วย  

8.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา ถ้าจะให้ดี
ควรท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลาย ๆ คนเพ่ือเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันควร
กลับไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แล้วกลับมาอภิปรายด้วยกันอีก  

8.6 การเขียนรายงานการวิจัยควรเริ่มต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อน แล้วเขียน
ผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวค าถามโดยพรรณนาในเชิง
อธิบาย  

การด าเนินงานการสนทนากลุ่ม  
1. แนะน าตนเองและทีมงาน ประกอบด้วยพิธีกร ผู้จดบันทึก และผู้บริการทั่วไป โดยปกติ

ไม่ควรให้มีผู้สังเกตการณ์ อาจมีผลต่อการแสดงออก 
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2. อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการท าสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3. เริ่มเกริ่นด้วยค าถามอุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
4. เมื่อเริ่มคุ้นเคย เริ่มค าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว้ทิ้งช่วงให้มีการถกประเด็น 

และโต้แย้งกันให้พอสมควร 
5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ควบคุมเกมไม่ให้หยุดนิ่ง อย่า

ซักคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ค าถามท่ีถามไม่ควรถามคนเดียว อย่าซักรายตัว 
6. ในการนั่งสนทนา พยายามอย่าให้เกิดการข่มทางความคิด หรือชักน าผู้อ่ืนให้เห็นคล้อย

ตามผู้ที่พูดเก่ง (Dominate) สร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ค่อยพูดแสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้ 
7. พิธีกรควรเป็นคนพูดเก่งซักเก่ง มีพรสวรรค์ในการพูดคุย จังหวะการถามดี ถามช้า ๆ 

ละเอียด ควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมด้วย และในการสนทนากลุ่มยังมีปัจจัยที่จ าเป็น ดังนี้ 
7.1 กระดาษส าหรับจดบันทึกและดินสอ 
7.2 ชาร์ตหรือกระดานด า 
7.3 บทสคริปการสนทนากลุ่ม 
7.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
7.5 ผู้จดบันทึกการสนทนา 
7.6 เครื่องบนัทึกเสียง 
7.7 ปูายชื่อ 
7.8 การสร้างบรรยากาศให้สดชื่น 
7.9 นาฬิกาจับเวลา 

ข้อดีของการจัดการสนทนากลุ่ม  
1. ผู้เก็บข้อมูล เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
2. เป็นการเผชิญหน้ากันในลักษณะกลุ่มมากกว่าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
3. ให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ 
4. บรรยากาศของการคุยกันเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลัวที่จะแสดงความเห็นส่วนตัว 
5. เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย ท าง่าย ประเด็นปัญหาที่  Controversial 

(ขัดแย้งกัน) / sensitive (ไวต่อความรู้สึก) สามารถใช้ได้ดี ให้ความยืดหยุ่นในการค้นหาประเด็นหรือ
สืบค้นลึกในข้อมูลบางอย่าง ข้อมูลมีชีวิตชีวา 

ข้อจ ากัดในการสนทนากลุ่ม 
1. ถ้าในการสนทนากลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนาเพียงไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลาจะ

ท าให้ข้อมูล ที่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาด
การสนทนาขึ้น 

2. พฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ได้รับการเปิดเผยในกลุ่ม
สนทนา ในกรณีนี้ใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจะดีกว่า 

3. ถ้าผู้ด าเนินในการสนทนาคุมเกมไม่ได้ การสนทนากลุ่มจะไม่ราบรื่น 
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การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538, หน้า 154) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่แสดง

ถึงความคิดความเห็น ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม วิถีชีวิต ปฏิสัมพันธ์
กระบวนการภายในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะสื่อสารผ่านมาด้วยคาพูด ดังนั้นผู้ที่ทาการวิจัยต้องมีความรู้ใน
เรื่องของเครื่องมือว่ามีอะไรบ้าง และใช้ในการเก็บข้อมูลในลักษณะใด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ส าคัญ ในที่นี้ประกอบไปด้วยวิธีการ 4 วิธีการ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม และการใช้ข้อมูลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การสังเกต (Observation) การสังเกตเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพและเก่าแก่ที่สุดในการแสวงหาความรู้ที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
สามารถน าไปใช้ควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่นการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 

1.1) ความหมายของการสังเกต  การสังเกตในการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง
กระบวนการที่นักวิจัยเรียนรู้ด้วยการเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นและด าเนินไปตามธรรมชาติอย่าง
ตั้งใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตามระเบียบวิธีการที่ก าหนดไว้ 

1.2) ประเภทของการสังเกต สังเกตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สาระส าคัญดังนี้ 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการที่นักวิจัยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสนามการวิจัยหรือ
ชุมชนหรือกลุ่มที่ศึกษาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมที่ท าด้วยกันและพยายามสร้างสัมพันธ์
ภาพจนท าให้คนในกลุ่มหรือสนามยอมรับว่ามีสถานภาพเช่นเดียวกับคนชุมชนหรือกลุ่มท่ีศึกษา 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นคือ การสังเกต 
การซักถามหรือการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการจดบันทึก ซึ่งจากการเฝูาดูปรากฏการณ์
แล้ว นักวิจัยจะต้องซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเชิงความหมายหรือสัญลักษณ์เพ่ือท าให้
เกิดความชัดเจนลึกซึ้งต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ และหลังจากนั้นก็จะมีการจดบันทึกข้อมูลไว้ด้วย การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมมีข้อดี คือสามารถจะได้ข้อมูลที่แท้จริง เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากผู้ที่สังเกต
ไม่ทราบว่าตนถูกสังเกตและการที่นักวิจัยเข้าไปอยู่ในสนามจะท าให้สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดใน
ฐานะคนในได้ ส าหรับข้อจ ากัด คือการที่นักวิจัยใช้ชีวิตแบบฝังตัวเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดอคติ
เข้าข้างกลุ่มที่ศึกษาส่งผลให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตอยู่วงนอกไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูก
สังเกต มักใช้สังเกตในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกรบกวนหรือไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่ามี
คนเคยสังเกต เพราะอาจส่งผลให้พฤติกรรมไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การสังเกตการเรียนการสอน
ในห้องเรียน การสังเกตความก้าวร้าวของเด็กในชุมชน อย่างไรก็ตามการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
สามารถเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นกว่าและสิ้นเปลื้องทุนทรัพย์น้อยกว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมแต่
ไม่อาจเก็บข้อมูลได้ละเอียดสมบูรณ์เท่ากับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

1.3) หลักการในการสังเกต มีหลักการดังนี้ 
1.3.1) ก าหนดการดูให้จ ากัดเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่ใช่เห็นสิ่งใดมากระทบก็รับ

ไม่ได ้
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1.3.2) ดูอย่างมีความมุ่งหมายมิใช่ว่าดูไปเรื่อย ๆ ต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะดูและเมื่อพบ
เห็นแล้วแปลความหมายออกว่าคืออะไร 

1.3.3) ดูด้วยความพินิจพิเคราะห์ จนสามารถมองเห็นรายละเอียดของเรื่องนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง มิใช่ว่ามองเห็นแต่เพียงผิวเผินหรือลักษณะของภายนอกเท่านั้น 

1.3.4) เมื่อดูเสร็จแล้วต้องมีการบันทึกไว้เพ่ือเตือนความจ าจะได้ไม่หลงลืมใน
รายละเอียดที่ได้สังเกตมา 

1.3.5) ผู้สังเกตควรใช้แบบสอบถามหรือเครื่องมือวัดอ่ืน ๆ ประกอบในการสังเกต
ด้วย 

สรุปได้ว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกต คือการใช้ตาและหูเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดตามเฝูาดูการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคน เมื่อได้พฤติกรรมที่
สังเกตได้ก็บันทึกเอาไว้เพ่ือปูองกันการหลงลืม แล้วเก็บไว้สาหรับเป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

2) การสัมภาษณ์ (Interview) 
ชาย โพธิสิตา (2550, หน้า 74-76) กล่าวว่า การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนที่นักวิจัยจะต้อง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1) ความหมายของการสัมภาษณ์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
สนทนากันในประเด็นของการค้นหาค าตอบที่เป็นความคิดเห็น ความรู้สึก การตีความและให้
ความหมายแก่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  2.2) ประเภทของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2.2.1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน 
2.2.2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
2.2.3) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือไม่เป็นทางการ 

เมอร์เรียม (อ้างใน สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 89) ได้เปรียบเทียบการสัมภาษณ์ทั้ง 3 
ประเภทไว้ ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน  
 1)  ข้อค าถามถูกก าหนดไว้แล้ว  
 2) มีการจัดเรียงล าดับข้อค าถามไว้ล่วงหน้า  
 3) การสัมภาษณ์เป็นรูปแบบการสอบถามด้วยวาจาจากแบบส ารวจที่เขียนไว้  
 4) ในการศึกษาเชิงคุณภาพจะต้องใช้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทางประชากร ได้แก่ 
อายุเพศ เชื้อชาติ การศึกษา เป็นต้น 
  - การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
 1) แนวค าถามในการสัมภาษณ์จะมีทั้งลักษณะแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
 2) ค าถามทุกค าถามจะใช้สัมภาษณ์อย่างยืดหยุ่น 
 3) ต้องการได้ข้อมูลเฉพาะประเด็นจากผู้ให้ข้อมูล 
 4) ค าถามหรือประเด็นสัมภาษณ์เป็นค าถามกว้าง ๆ 
 5) ไม่มีการจัดเรียงล าดับข้อค าถามไว้ล่วงหน้า 
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 - การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือไม่เป็นทางการ 
 1) ใช้ค าถามปลายเปิด 
 2) เป็นการเก็บข้อมูลอย่างยืดหยุ่น 
 3) มีลักษณะเป็นการสนทนา 
 4) ใช้ในกรณีที่นักวิจัยขาดความรู้ที่มากพอเกี่ยวกับปรากฏการณ์จนไม่สามารถถาม
ค าถามท่ีเกี่ยวข้อง 
 5) เปูาหมายการสัมภาษณ์เพ่ือเรียนรู้และน าผลจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไปสร้างข้อ
ค าถามในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป 
 6) ส่วนมากใช้ในการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการวิจัย
แบบกรณีศึกษา 
 2.3) การเตรียมการสัมภาษณ์ สุภางค์ จันทวานิช (2542, หน้า 82-85) ได้กล่าวถึงการ
เตรียมการสัมภาษณ์ว่ามีข้ันตอนทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ 
 2.3.1) ก าหนดค าถามการวิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบ ซึ่งอาจจะเป็นค าถามปลายเปิด ค าถาม
ทั่วไปและค าถามท่ีเน้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
 2.3.2) เลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ที่สามารถที่จะให้ค าตอบการวิจัยที่ก าหนด
เพ่ือให้ได้คาตอบที่ดีที่สุด 
 2.3.3) พิจารณาเลือกใช้ประเภทของการสัมภาษณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับค าถามการวิจัย
และผู้ให้ข้อมูล 
 2.3.4) จัดเตรียมการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ 
 2.3.5) ออกแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ วันเวลาและสถานที่ใน
การสัมภาษณ์ระบุผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลและต าแหน่งรวมทั้งค าถามในการสัมภาษณ์และมีพ้ืนที่
ส าหรับการบันทึกค าตอบการสัมภาษณ์ 
 2.3.6) ทดลองสัมภาษณ์โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์กับกลุ่มที่มี 
ลักษณะใกล้เคียงเพื่อปรับแนวค าถามและกระบวนการให้เหมาะสม 
 2.3.7) พิจารณาสถานที่ให้เป็นที่ที่เงียบ สามารถบันทึกเสียงได้ 
 2.3.8) ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมให้สัมภาษณ์ 
 2.3.9) ใช้กระบวนการที่ดีระหว่างการสัมภาษณ์ 

2.4) ขอบเขตในการสัมภาษณ์ 
 2.4.1) ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรอบรู้ของผู้สัมภาษณ์โดยเฉพาะหาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็จะสัมภาษณ์ไร้ผล นอกจากนี้ผลสัมภาษณ์ 
จะต้องมีความรู้ในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี จึงจะท าให้การสัมภาษณ์บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ 
 2.4.2) ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ว่าจึงไม่ค่อยจะคงที่นัก 
 2.4.3) ความรู้ที่ได้มาขึ้นอยู่กับความร่วมมือเป็นอันมากหากผู้ถูกสัมภาษณ์บิดเบือนก็
เกิดผลที่เชื่อถือไม่ได้ 
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 2.4.4) ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพูด การแสดงออก กิริยาท่าทาง ไหว
พริบและบุคลิกลักษณะทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 2.4.5) การสัมภาษณ์ต้องลงทุนด้านแรงงานและเวลา 
 2.4.6)  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มักถูกอิทธิพลจากอย่างอ่ืน เช่นความเครียด ความ
อาย ความเหนื่อยฯ ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้มามีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนได้ 
 2.4.7) ข้อมูลที่ได้มามักจะมีอารมณ์ของทั้งสองฝุายปนอยู่ 

สรุปได้ว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมี
จุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่เราก าหนดล่วงหน้าไว้ผู้สัมภาษณ์ที่ดีต้องฟังมากกว่าจะพูดเสียเองและ
ไม่หูเบา การสัมภาษณ์ใช้ปากเป็นเครื่องมือในการวัด เมื่อได้ผลอย่างไรก็บันทึกเอาไว้ 

3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ประวิต เอราวรรณ์ (2545, หน้า 82-87) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการวิจัยที่ใช้

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การอภิปรายของกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงประสบการณ์และความเชื่อ
ของตนดังนั้น จะเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือก าหนด ปัญหา วางแผน 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล เทคนิคนี้จะใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถ
น าไปใช้กับการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงประเมิน การพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น 

3.1) ความหมายของการสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากการนั่ง
สนทนากับผู้ให้ข้อมูล (key informants) เป็นกลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจะได้มาจากการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่นักวิจัยก าหนดซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ค าตอบตรงประเด็น และสามารถตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยได้มากที่สุดโดยจะมีการด าเนินการ (moderator) เป็นผู้ถามค าถามตามประเด็นการวิจัยให้กลุ่ม
ตอบ ซึ่งท าให้คนในกลุ่มจะได้ยินค าตอบของคนอ่ืน ๆ และจะให้ค าตอบเพ่ิมเติมที่อาจเป็นค าตอบที่
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ตามความคิดของ Morgan (อ้างใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2551, 
ออนไลน์) การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล 
โดยการฟังและเรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าประชุม เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วม และด าเนินการมีปฏิสัมพันธ์ โดยการเผชิญหน้ากันให้เกิดพลวัตของกลุ่มไปกระตุ้น
ความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผู้อื่นออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้
ได้ข้อมูลละเอียด ลึกซึ้ง ลุ่มลึก และมีแง่มุมต่าง ๆ ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม 
เทคนิคนี้สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ประหยัดเวลากระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดการสื่อสารภายใน
กลุ่มระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมกับผู้ด าเนินการอภิปรายและระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง กระบวนการ    
ที่ใช้ในการประชุมแบบนี้ประกอบด้วยการสื่อสาร 3 ส่วน 
 1) เป็นการสื่อสารเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องการฟังจากสมาชิกที่เข้าร่วม 
 2) เป็นการสื่อสารภายในระหว่างสมาชิกภายใต้ประเด็นที่ก าหนด 
 3) เป็นการสรุปสาระท่ีนักวิจัยได้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 

Morgan ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีวิธีเก็บข้อมูลวิธีใดที่สมบูรณ์ที่สุด การใช้กระบวนการจัดกลุ่ม
สนทนาก็ไม่ใช่เทคนิคการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดแต่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบริบทของประเด็นที่จะ
ศึกษา ผู้ด าเนินการเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการประชุมกลุ่ม เป็นบุคคลที่มีส่วนในการท าให้ได้ข้อมูลที่
เหมาะสม แต่ใช่ว่าผู้ด าเนินการอภิปรายจะเป็นบุคคลส าคัญที่สุด ผู้ร่วมวิจัยในกระบวนการกลุ่ม ไม่ว่า
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จะเป็นผู้จดบันทึกผู้วิเคราะห์ข้อมูลหรือเนื้อหาจากการประชุม ผู้จัดทารายงานต่างเป็นบุคคลที่ต้อง
ท างานเป็นทีมเพ่ือให้การประชุมกลุ่มออก มาได้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ Morgan ยังเน้นว่า คณะนักวิจัย
สามารถเรียนรู้ได้จากสมาชิกในกลุ่ม ไม่ใช่เป็นผู้สอนให้สมาชิกเป็นอย่างที่ผู้วิจัยอยากให้เป็น 

3.2) ขั้นตอนการจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินงานมีขั้นตอนที่เป็นระบบ
ชัดเจน สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 344-345) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการใช้เทคนิคการจัดสนทนา
กลุ่มของ Stewart and Shamdasani (1990) ไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การนิยามปัญหาและก าหนดประเดนนค าถามในการศึกษา การก าหนดเรื่อง
ที่จะท าการศึกษาอาจจะเกิดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือเรื่องที่สนใจ โดยน าประเด็นปัญหาซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ในการศึกษามาก าหนดเป็นตัวแปร แล้วสร้างเป็นแนวค าถามย่อย ๆ ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผลมากท่ีสุด 
 ขั้นที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ขนาดของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนานั้นควรมีความพอเหมาะหากน้อยเกินไปจะท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนา
มีน้อยและหากผู้เข้าร่วมสนทนามีมากเกินไปโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงก็จะมีน้อย
กระบวนการควรค านึงถึงภูมิหลังของผู้เข้าร่วมสนทนาให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 ขั้นที่ 3 การก าหนดผู้เข้าดาเนินการสนทนา (moderator) ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็น
ผู้น าและก ากับการสนทนาให้ด าเนินไปตามหัวข้อการวิจัย และตามแนวทางการสนทนา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกันความเป็นจริงและครอบคลุมภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นที่ 4 การก าหนดแนวทางการสนทนาและทดลองใช้โดยการศึกษาจุดมุ่งหมาย
และตัวแปรที่ต้องการศึกษา มีการจัดล าดับความคิดและแนวทางการสนทนาไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นตอน
ช่วยให้ผู้ด าเนินการสามารถด าเนินการสนทนาในขอบเขตที่เหมาะสม 
 ขั้นที่ 5 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่สนับสนุนให้มีการจัดสนทนากลุ่มเป็นแหล่งคัดเลือกอาจใช้วิธีการสุ่มเพ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วม
สนทนา โดยค านึงถึงต้นทุนและคุณภาพของผู้เข้าร่วมสนทนาต้องระวังไม่ให้เกิดอคติในการเลือกกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนา 
 ขั้นที่ 6 การด าเนินการสนทนากลุ่ม ผู้ด าเนินการสนทนาสร้างบรรยากาศให้
ผู้เข้าร่วมสนทนามีความคุ้นเคย มีการแนะน าตัว การเสนอจุดประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มการขอ
อนุญาตบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงการด าเนินการสนทนาให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้
เกิดการอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่โดยไม่ชี้น าค าตอบที่ต้องการให้เกิด 
 ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงจะถูกถอด
ออกมาเป็นสนทนาเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่มักใช้การท า
เครื่องหมายในข้อความส าคัญมีการจัดหมวดหมู่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น “The Ethnograph” “Hyper Research” หรือ
“Nudist” เป็นต้น 
 ขั้นที่ 8 การจัดท ารายงานผลการสนทนากลุ่ม การเขียนรายงานผลการจัดสนทนา
กลุ่มก็เหมือนกับการจัดท ารายงานการวิจัยทั่วไป ศึกษาประเด็น น าเสนอข้อมูลที่เป็นค าตอบใน



48 
 

ประเด็นวิจัย แล้วเขียนเป็นข้อค้นพบนอกจากนี้ ชาย โพธิสิตา (2550, หน้า 225) ได้ปรับขั้นตอนของ 
Stewart and Shamdasani (1990) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาการวิจัย 
ขัน้ที่ 2 ก าหนดกรอบการเลือกตัวอย่าง 
ขั้นที่ 3 ก าหนดผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม 
ขั้นที ่4 สร้าง/ทดสอบแนวคาถาม 
ขั้นที่ 5 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 6 จัดสนทนากลุ่ม 
ขั้นที่ 7 จัดระเบียบข้อมูล 
ขั้นที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นที่ 9 เขียนรายงาน 

3.3) ประเดนนที่ต้องพิจารณาในกระบวนการจัดการสนทนากลุ่ม การจัดกลุ่มสนทนา
จะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของผู้เกี่ยวข้องในการสนทนากลุ่ม 
การก าหนดสมาชิกผู้เข้าร่วมกระบวนการความร่วมมือของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ความถูกต้องใน
การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น การจัดกระบวนการกลุ่มจึงมีประเด็นที่ควรพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจะมีผู้ด าเนินงานหลายฝุาย ได้แก่ ผู้ด าเนินการจัดกลุ่ม

สนทนาผู้บันทึกการสนทนาและผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและผู้จัดท ารายงานโดย
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 

- ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการสนทนาจุดประเด็น
ค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบและ สร้างบรรยากาศการสนทนาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกซึ่งความรู้สึก 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 343-349) ได้กล่าวว่า Krueger (1994) 
อธิบายหลักการท างานของผู้ด าเนินการอภิปราย (moderator) ว่าต้องให้ความสนใจกับผู้เข้าร่วม มี
ความรู้สึกทางบวก แสดงบทบาทเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมที่
จะฟังสิ่งที่อาจจะไม่เป็นที่พอใจ ใช้ความสามารถเฉพาะตน และต้องเตือนตนเองอยู่เสมอว่าไม่มีผู้ใด
สามารถเป็นผู้ด าเนินการจัดการสนทนากลุ่มได้ทุกเรื่องหรือกับทุกกลุ่มบางครั้งคุณลักษณะประจ าตัว 
เช่น เพศ อายุ ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ แสดงก็ได้ นอกจากนี้ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ 
ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม ความอยากรู้อยากเห็น ทักษะการสื่อสารความเป็นมิตรและมีอารมณ์
ขัน ความสนใจในกลุ่มคนทั่วไป การเป็นคนเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ ทักษะการฟัง อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะมีการเตรียมการเป็นอย่างดี แต่ปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดการสนทนากลุ่มทั้งการมี
ผู้เข้าร่วมน้อย ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการเชิญแล้วไม่มา ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องมีการจดบันทึก
รายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมว่าเนื่องจากปัญหาการเชิญ หรือ
ความเหมาะสมของการให้แรงเสริมในการเข้าร่วมหรือเหตุผลอ่ืนใด Krueger (1994) ไม่แนะน าให้
เชิญผู้เข้าร่วมเผื่อไว้เกินอัตราที่ก าหนด เพราะอาจสร้างปัญหาอ่ืนตามมา เช่น ท าให้คนเข้าร่วมมาก
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เกินซึ่งก่อให้เกิดปัญหา อาจท าให้ข้อมูลล าเอียง หรือสมาชิกมากเกินไปจนไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ทั่วถึง ทั้งนี้จ านวนคนเข้าร่วมที่มากเกินบางครั้งมาจากเพ่ือนหรือสามี ภรรยา ที่มาเป็นเพ่ือน
แล้วถือโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการกลุ่มด้วย ทั้งที่จริงแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของการเก็บ
ข้อมูล 

- ผู้บันทึกการสนทนา (Note taker) มีหน้าที่ในการจดบันทึกคาสนทนาโดยย่อของกลุ่ม 
ผู้บันทึกต้องรู้วิธีการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องบันทึกบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่าง
การสนทนาด้วย เช่น อารมณ์ ลักษณะท่าทาง ฯลฯ ของผู้ร่วมสนทนา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ส าหรับการ
วิเคราะห์ภายหลัง นอกจากนี้แล้วควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ควรพูดและฟังภาษาท้องถิ่นได้ดีและ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งอีกด้วย นอกจากจะบันทึกค าสนทนาแล้ว ผู้บันทึกการสนทนายังมีหน้าที่บันทึกเสียง 
บันทึกภาพของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคน รวมทั้งการถอดเทปด้วย 

- ผู้อานวยการจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือทั่วไปในขั้นเตรียมการจัดการ
สนทนากลุ่ม คอยอ านวยความสะดวก เช่น เตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องดื่มหรือของ
ว่าง รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มต้องใช้ 

3.4) การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม คือ การเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วม
สนทนาหลักการส าคัญของการใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เลือกสมาชิกที่มีภูมิหลังคล้ายคลึงกัน หรืออยู่ในบริบท
เดียวกัน ความคุ้นเคยกันหรือมีภูมิหลังคล้ายกันท าให้ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มไม่ต้องใช้เวลามากเกิน
ในการแนะน าตัวสมาชิกที่อยู่ในกระบวนการ ท าให้มีเวลากับการอภิปรายมากขึ้น นอกจากนี้การที่
ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีภูมิหลังคล้ายกันจะมีประสบการณ์ ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ต้องการ
ศึกษาร่วมกัน มีความสะดวกใจที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเอง ในขณะที่สมาชิกที่มีภูมิหลังต่างกัน
ไม่คุ้นเคยกัน หรือไม่อยู่ในบริบทเดียวกันอาจต้องใช้เวลาในการท าความคุ้นเคยกันนานกว่า ดังนั้นหาก
สมาชิกมีระดับการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันมาก ก็ควรจะแยกออกเป็นสองกลุ่มอิสระจากกัน
มิฉะนั้นสมาชิกบางกลุ่มอาจแสดงบทบาท หรือความคิดที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกอ่ืนท าให้ได้ข้อมูลไม่
รอบด้าน การสนทนากลุ่มโดยทั่วไปจะก าหนดขนาดไว้ที่ 6–10 คน แต่ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมยัง
ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ก าหนดให้อภิปราย และเวลาที่ใช้ในการประชุมกลุ่มทั้งนี้ถ้ากลุ่มประกอบด้วย
จ านวนสมาชิกน้อยคน ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องเข้าใจว่าการก าหนดภาระงานให้กับสมาชิกมาก
เกินไปหรือหากสมาชิกมีจ านวนมากเวลาที่แต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นก็จะน้อย ดังนั้นการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มต้องพิจารณาว่า สมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาโดยเฉลี่ยได้
แสดงความคิดเห็นคนละกี่นาที ถ้าใช้สมาชิกน้อยประเด็นน้อยเวลามาก สมาชิกแต่ละคนต้องแสดง
ความคิดเห็นมาก หรือถ้าใช้สมาชิกมากประเด็นอภิปรายมากเวลาประชุมน้อย สมาชิกจะมีโอกาสพูด
น้อยมาก แต่ท่ีส าคัญผู้เข้าร่วมในกระบวนการกลุ่มควรมีลักษณะที่คล้ายกันในภูมิหลังและเป็นตัวแทน
ภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของประชากร 

3.5) การก าหนดเวลาที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่มแต่ละครั้งจะใช้เวลาใน
การสนทนากลุ่มขึ้นอยู่กับขอบเขตและลักษณะของปัญหาที่ต้องการศึกษา ลักษณะของผู้เข้าร่วม
สนทนา ปฏิสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม และบรรยากาศของการสนทนา ควรใช้เวลาในการ
ประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่เต็มที่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง และการประชุมกลุ่มควรจะอยู่ภายใต้
บรรยากาศที่สบายไม่เป็นทางการ โดยมีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้ด าเนินการอภิปรายท า
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หน้าที่กากับให้สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นที่มีการก าหนดล่วงหน้าและสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกใน
กลุ่มให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นทัศนคติร่วมกัน 

3.6) การบันทึกการสนทนากลุ่ม สามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 
3.6.1) การจดบันทึกและการถอดความจากเทปอย่างละเอียดทุกค าพูด และบันทึก

บรรยากาศการสนทนาด้วย วิธีนี้เหมาะส าหรับข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นมีเวลาเพียงพอ ไม่เร่งรีบ
จุดประสงค์ของการศึกษาต้องการรายละเอียดเพ่ือใช้เปรียบเทียบให้ ความเห็นแตกต่างในกลุ่ม
ประชากรที่ต่างกัน เช่น แยกตามเพศ อายุ กลุ่มสถานะทางสังคม ภูมิล าเนา เป็นต้น 

3.6.2) การจดบันทึกการสนทนา และบันทึกเทปประกอบ วิธีนี้จะเน้นการจดบันทึก
อย่างละเอียดไม่มีการถอดเทป เมื่อมีข้อสงสัยก็จะฟังจากเทปประกอบเท่านั้น วิธีนี้เหมาะส าหรับการ
วิจัยที่มีเวลาจากัดการสนทนาใช้เวลามาก 

3.6.3) การจดบันทึกอย่างเดียวโดยไม่ต้องบันทึกเทป วิธีนี้เหมาะสมส าหรับการวิจัย
ที่ใช้เวลาน้อย ประเด็นในการวิจัยเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนหรือจัดกลุ่มสนทนาเพ่ือศึกษาประกอบ
เทคนิคอ่ืน ๆ 

3.7) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ว่าข้อมูลที่เป็น
ถ้อยค าหรือข้อความที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งอาจใช้ค าที่ต่างกันผู้ที่ท า
หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการเปรียบเทียบค าตอบว่ามีความคล้ายกัน เหมือนกันเกี่ยวข้องกันหรือไม่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมพูดในบริบท
เดียวกันหรือไม่และค านึงถึงน้ าหนักของค าตอบ ความคงเส้นคงวาของคาตอบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากกระบวนการสนทนากลุ่มต้องกระท าอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ช่วงแรกควรด าเนินการโดยหลังการสนทนากลุ่ม ผู้ด าเนินการจะสรุปประเด็นให้สมาชิกฟังทันทีเป็น
การตรวจสอบความถูกต้องของการสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือเป็นการหาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อ
ค้นพบที่ได้จากการสนทนา สามารถเพ่ิมเติมประเด็น หรือแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสรุปได้ก่อนสิ้นสุด
การประชุมกลุ่ม หลังจากนั้นคณะผู้ท างานต้องมาร่วมกันในการสรุปผลการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษา
จุดแข็ง จุดอ่อนของกระบวนการการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไปใน
กรณีที่มีการประชุมกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม หลังจากสิ้นสุดการสนทนากลุ่มแล้วจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม แล้วสรุปเป็นข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลโดยน าเสนอตามหัวข้อที่ก าหนด ในขั้นตอนนี้อาจใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

3.8) ข้อดีของเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา 
สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 349) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการระบุความต้องการจ าเป็น เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา
สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้อย่างเต็มที่ สามารถแสดง
ความรู้สึกออกมาในด้านค าพูด ท่าทาง สีหน้าได้โดยตรง ผลจากการสนทนากลุ่มทาให้รับทราบ
ข้อคิดเห็นปฏิกิริยาโต้ตอบความต้องการจ าเป็นของกลุ่มทันทีท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนการมีปฏิสัมพันธ์
ของกลุ่มท าให้เกิดการส่งเสริมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนาข้อมูลที่หลากหลายและลึกซึ้ง
นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ใช้ระยะเวลาสั้น ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประการ
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สนทนา ค่าใช้จ่ายต่ า ท าได้สะดวก บรรยากาศสร้างสรรค์ง่ายต่อการท าความเข้าใจในความคิดของ
สมาชิกมีความยืดหยุ่นสูงในทางปฏิบัติ 

3.9) ข้อจ ากัดของเทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม 
สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 350) กล่าวว่า เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มมีข้อจ ากัด   

ในขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นเอกพันธ์และเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร
เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยได้นั้นค่อนข้างด าเนินการได้ยาก ต้องอาศัยทักษะความรู้     
ความเข้าใจและประสบการณ์จากผู้ด าเนินการจึงจะท าให้การสนทนากลุ่มประสบความส าเร็จ และ  
ยิ่งถ้าผู้ด าเนินการสนทนามีความล าเอียงในการสนทนา ตั้งประเด็นค าถามในลักษณะการชี้น ามีการชักจูง
สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองในระหว่างการประชุมยิ่งท าให้ค าตอบที่ได้รับจากประชุมกลุ่ม
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ เทคนิควิธีนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ซ่ึงมีความยากในการวิเคราะห์และสรุปผล ความส าเร็จของกระบวนขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถ 
ของผู้ด าเนินการอภิปรายความพยายามในการก าหนดสมาชิกที่มีลักษณะธรรมชาติคล้ายคลึง 

สรุปได้ว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม คือการสนทนา
อภิปรายโต้ตอบอย่างอิสระระหว่างสมาชิกในกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนด 

4) การใช้ข้อมูลจากเอกสาร 
สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 383) กล่าวว่า นอกจากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต 

สัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มแล้ว วิธีการที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้เพื่อช่วยในการหา 
ค าตอบของการวิจัย คือ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร 

4.1) ความหมายของการใช้ข้อมูลเอกสาร คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารซึ่งอยู่ใน
รูปของการตีพิมพ์ รวมทั้งวัตถุหลักฐานและล่องลอยที่อยู่ในรูปของวัสดุไม่ตีพิมพ์ นักวิจัยสามารถเก็บ
ข้อมูลได้โดยไม่ต้องไปวัดค่าหรือท าใด ๆ กับข้อมูล ซึ่งเป็นการไม่ไปรบกวนความเป็นปกติของข้อมูล
และข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนถึงการกระท าหรือกิจกรรม ประสบการณ์ความคิดวัฒนธรรมและค่านิยม
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

4.2) หลักการส าคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสาร  ผู้รวบรวมข้อมูลต้อง
คัดเลือกว่าเอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่ และต้องศึกษาเอกสารหลักฐานอย่าง
ละเอียดรอบคอบ พยายามค้นหาความหมายและข้อเท็จจริงที่ปรากฏหรือแฝงอยู่ในเอกสารหลักฐาน
เหล่านั้น และทาการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจดบันทึกอย่างละเอียดหรือเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่
สนใจตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและถูกต้องตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานก็มีข้อดีและข้อจากัดที่ต้องพิจารณา Schmuck (2009, หน้า 25) 

- ข้อดี  
1) ข้อมูลที่ได้ปราศจากความล าเอียงของผู้รวบรวม เพราะข้อมูลเป็นเอกสาร

หลักฐานโดยตรง  
2) สามารถศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตได้  
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- ข้อจ ากัด 
1) การบันทึกจากตัวเอกสารหลักฐานอาจไม่สมบูรณ์ได้หากเอกสารหลักฐานนั้นมี

รายละเอียดมาก หรืออาจมีความล าเอียงจากการเลือกบันทึกเฉพาะที่ส าคัญหรือผู้บันทึกให้ความ
สนใจ  

2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้วในอดีตเป็นไปได้ยาก 
สรุปได้ว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้ข้อมูลเอกสาร คือ การศึกษา

เอกสารหลักฐานส าคัญที่จะทาให้มองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ความ
มุ่งม่ันตั้งใจหรือความรู้ ความสามารถ ปัจจัยกระบวนการและผลลัพธ์รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมคุณค่าและท าให้งานวิจัยมีความเที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ดังนั้นสรุปได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการที่นิยมใช้ 4 วิธีการ
คือการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการใช้ข้อมูลเอกสาร ทั้ง 4 วิธีเป็นการตรวจสอบ
ยืนยันข้อมูลหรืออาจเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัยและการออกแบบการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดขึ้น 

 
2.5 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงาน
ในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพ
ที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 

1) ความหมายของ SWOT 
นันทยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร (2545, หน้า 8) ได้กล่าวว่า SWOT เป็นค าย่อ

มาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 
S มาจาก Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่

เป็นบวก ซึ่งองค์สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง 
การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี 

W มาจาก Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและ
ด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรท าได้ไม่ดี 

O มาจาก Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่
เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร 

T มาจาก Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการ
ท างานขององค์กร ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร 
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บางครั้งจ าแนกโอกาสและอุปสรรค เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ 
และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 

2) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินการขององค์กร
อย่างไร จุดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายใน ที่ถูกใช้ประโยชน์ เพ่ือการบรรลุเปูาหมาย 
ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเปูาหมายองค์กร ในทางกลับกัน อุปสรรค
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้ จะเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไป
ในทางท่ีเหมาะสม 

3) ขั้นตอน/วิธีการท า SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างขวางด้วยการระบุจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทาง หรือเปูาหมายที่จะถูก
สร้างขึ้นมา บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ 
ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
จะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ 

ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร แหล่งที่มาเบื้อต้นของข้อมูล เพ่ือการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน  รวมถึงการพิจารณาผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 

- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 

- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นสามารถค้นหาโอกาสและ

อุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบาย
การเงินการงบประมาณสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน
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การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื่อ
และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางการเมืองเช่นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรีและ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีหมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ
ขององค์กรในระดับมหาภาคและองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง
ขึ้นได ้

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางอ้อมซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรง
กระทบดังกล่าวได้ 

3) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง-
จุดอ่อนโอกาส-อุปสรรคจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วให้นาจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ
โอกาส-อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์
เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไรโดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้องค์กรจะอยู่ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 

- สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนา
ที่สุดเนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่างดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 

- สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย
ที่สุดเนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือปูองกันตัว (defensive strategy) เพ่ือ
พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้
องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด 

- สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการแต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง
เช่นกันดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให ้

- สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดจากการที่ภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานแต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่าย
กิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ 
แทน 
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สรุปได้ว่า  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) คือ การหาจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-
อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น า จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค 
จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น  

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมควร ทิพย์จันทร์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุน
การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก  มีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อมีข้อมูลใช้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับบุคลากร และได้ส ารวจความต้องการ
ในการศึกษาต่อของบุคลากร ส่วนปัญหาที่พบได้แก่ ไม่มีการวางแผนโครงการต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
ไว้อย่างเป็นระบบ ไม่มีการประเมินผลโครงการ ขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมและมีภาระงาน
ประจ าและครอบครัว ส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
และหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมควรเป็นหลักสูตรที่ทันต่อเหตุการณ์ และควรมีแหล่งค้นคว้าส าหรับครู 
และควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร 

ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการวางแผนการใช้บุคลากรให้ได้
ประโยชน์สูงสุด มีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้ในแผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ รวมทั้งมีการ
คาดคะเนความต้องการก าลังบุคลากรในอนาคต ส่วนปัญหาที่พบคือ ในด้านการวางแผนงานบุคลากร 
คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีการวางแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน บุคลากรไม่มีส่วนร่วม 
ในการวางแผนปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการวางแผน การวางแผนอัตราก าลังขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานต้นสังกัด ข้อเสนอแนะคือ ควรเสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน และควรให้ความรู้เรื่องการวางแผนแก่บุคลากรทุกคน 

ศิริวรรณ อรุณปรีย์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในด้านการ
ปฏิบัติงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงมอบหมายงานตามหน้าที่ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้าใจ ได้แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างยุติธรรม จัดท าแผนโครงการ
ของงานบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารไม่ได้จัดท าแผนควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร การขาดแคลนบุคลากร บุคลากรมี
ภาระงานมาก บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคคล ขาดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ควรจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ควรจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรนิเทศการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง ควรจัดท าเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ควรขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
และควรจัดท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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ยุทธคาร  ดวงใย  (2550, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบรวมระดับ
ชั้นในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรผู้สอน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  พบว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมระดับชั้นในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรผู้สอน  ได้มี
การแต่งตั้งคณธกรรมการของโรงเรียนขึ้นมาเพ่ือช่วยกันวางแผนงานการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ขาดแคลนครูในโรงเรียน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ครูผู้สอนมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้นท าให้การสอนของครูท าได้ไม่เต็มที่ กิจกรรมการเรียนรู้ใน
บางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่เขียนไว้ที่ก าหนดไว้และการวัดผลประเมินของครูส่วนใหญ่ได้ใช้
เครื่องมือการวัดผลที่จัดท าขึ้นเองของครูค่อนข้างเข้มงวดกับนักเรียนและนักเรียนบางคนไม่มีสมาธิใน
การเรียน การจัดการเรียนการสอนได้มีการบูรณาการในบางวิชาและสื่อที่ใช้ประกอบการสอนเป็นสื่อ
ที่ไม่น่าสนใจของนักเรียน 

จันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ในด้านการวางแผนงานบุคลากรมีการก าหนดแผนงานไว้ในแผน
กลยุทธ์ มีการวางแผนใช้บุคลากรทีมีอยู่ตรงกับงานที่ปฏิบัติและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบัติงาน มีการวางแผนบุคลากรเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ส่วนปัญหาในการวางแผนบุคลากรที่
พบคือ บุคลากรที่มีอยู่ไม่ตรงตามความต้องการและมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมกับงาน  ไม่มี
โอกาสคัดเลือกบุคลากร ส่วนข้อเสนอแนะ ควรเสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และควรรีบก าหนดความต้องการของบุคลากรทั้งประเภทและจ านวน ส าหรับด้านการจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  มีการมอบหมายหน้าที่
อย่างชัดเจน มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ส่วนปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนบุคลากรใน
บางสาขา บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ส่วน
ข้อเสนอแนะ ควรจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงความรู้และความสามารถและความถนัด  ควรจัด
บุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะงานสนับสนุนการสอน จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม ขณะที่ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการจัดให้อบรม สัมมนาและเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
ส่วนปัญหาในการพัฒนาบุคลากร คือ การจัดการอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ขาดงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากร ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
เพียงพอ และควรจัดหาหรือให้มีแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ และควรจัดให้มีการอบรมให้ตรง
ตามความรู้ความสามารถ ส่วนในด้านการธ ารงรักษาบุคลากร มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและมีการส่งเสริมให้คณะครูเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร ส่วนปัญหาในการธ ารงรักษาบุคลากร คือ การจัดสวัสดิการมีน้อยและไม่
ทั่วถึงขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ข้อเสนอแนะคือควรจัดสวัสดิการให้เอ้ือต่อบุคลากรและ
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแผนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ติดตามผลการประเมินอย่างสม่ าเสมอ มีการ
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบล่วงหน้า  ส่วนปัญหาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ บุคลากรไม่มีส่วนร่วม
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ในการก าหนดเกณฑ์ประเมิน ไม่มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่มีความยุติธรรม ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ 
คือ การประเมินผลควรมีความโปร่งใส ยุติธรรม ควรมีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
บุคลากรทราบ 

ม่อนถิ่น นพคุณ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้ส่งบุคลากรให้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานของตนและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบก่อนการด าเนินการ ส่วนปัญหาที่พบ คือ การอบรมยังไม่ตรงตาม
ความต้องการของครู ขาดแคลนงบประมาณ ข้อเสนอแนะ ควรส ารวจความต้องการและจัด
งบประมาณให้เหมาะสม ขณะที่ การศึกษาดูงานพบว่า มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อีกทั้งการก าหนดระยะเวลา
ศึกษาดูงานที่เหมาะสม ส่วนปัญหาที่พบ พบว่า ขาดแคลนงบประมาณและมีการจัดน้อยมาก  
ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและควรจัดการศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ
หนึ่งครั้ง 

สันติ อวรรณนา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ในการพัฒนาครูด้านการฝึกอบรม ผู้บริหารได้
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก และมีการ
จัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพ่ือพัฒนาครู จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพส่วนปัญหา
ที่พบคือ ผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม การ
น าผลการฝึกอบรมมาปรับปรุง และการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของครูในการฝึกอบรมยัง
มีครูไม่ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึงทุกคน อีกทั้งยังขาดการส ารวจความต้องการของครูในการฝึกอบรม 
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของคณะครู รวมถึงการจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่คณะครูทุกคนอย่างทั่วถึง และการจัดฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของครู 

เสาวนี  ละอองเอ่ียม (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในภาวะขาด
แคลนครูของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าพูน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการตามภารกิจการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การเพื่อการปฏิบัติตามแผน การน าการอ านวยการ และการควบคุม ก ากับ ดูแล อยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังพบแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนครูโดยการน าให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

วิไลวรรณ ยะสินธ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า มีการก าหนดแผนงานด้าน
บุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรอย่างชัดเจน มีการคัดเลือกบุคลากรใหม่ใน
รูปแบบของคณะกรรมการ มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใส มีการแจ้งเกณฑ์การทดลองงาน
และประเมินผลบุคลากรใหม่ และมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ต าแหน่งอย่างชัดเจนมีความเข้าใจ
ตรงกัน มีการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มี
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มี
การประชุมชี้แจงและปฐมนิเทศบุคลากร  มีการพิจารณาความดีความชอบในรูปแบบของ
คณะกรรมการ มีการแจ้งเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง ส่วนปัญหาที่พบคือ การ
มอบหมายงานไม่ค านึงถึงปริมาณงานและความยากง่ายของงาน บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ การ
วางแผนการใช้บุคลากรไม่เป็นระบบ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนประจ า มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานด้านการสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากรบ่อย ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ขาดความดูแลเอาใจใส่ต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ขาดการเสริมแรงจูงใจในการท างาน ขาด
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ข้อเสนอแนะคือ การมอบหมายงานให้บุคลากรควรค านึงถึง
ปริมาณงาน ควรมีการวางแผนการใช้บุคลากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนประจ า ควรเอาใจใส่ต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
ควรสร้างเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรและครูในโรงเรียน 

วีระ สุรินทร์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กใน
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านการวางแผนงานบุคลากร ได้วางแผนการใช้บุคลากรที่มีอยู่
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้เสนอความต้องการอัตราก าลังต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้บุคลากรมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ส่วนด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ได้จัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม และมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ในด้านการ
พัฒนาบุคลากร ได้ส่งเสริมให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมน าความรู้มาพัฒนาอย่างอิสระ และส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ด้านการธ ารงรักษา มีคณะกรรมการในการพิจารณาความ
ดีความชอบ และได้ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ส่วนในด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ ตลอดจนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ  ส่วน
ปัญหาที่พบคือ ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และไม่ได้จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้ ไม่ได้
น าผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  ส่วนปัญหาที่
พบคือ ไม่ได้วางแผนบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบ และไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรไว้อย่างเป็น
ระบบ 

รังสรรค์  หม่ืนโฮ้ง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน
ภายใต้สภาวะการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านดอนไชย ผลการศึกษาพบว่า ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นในทางบวกด้านการวางแผนและเตรียมการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัดบรรยากาศ 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาวะการขาดแคลนครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า สภาวะการขาดแคลนครูที่เกิดขึ้นในประเทศที่ศึกษาเป็น
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ปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ พบว่าส่วนใหญ่ขาดแคลนทั้งครูและอาจารย์ใหญ่/
ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนที่ขาดแคลนครูส่วนมากเป็นโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่ตั้งในเขตชนบท สาขาวิชาที่ขาดครูมากที่สุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง) และหลายประเทศมีปัญหาขาดแคลนครูเพศชาย ในเชิงคุณภาพ 
พบว่า เกือบทุกประเทศจ้างครูที่มีวุฒิไม่ตรงวิชาที่สอน หรือครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ า/ต่ ากว่าเกณฑ์ 
รวมทั้งประสบปัญหาการที่ครูขาดศรัทธาวิชาชีพ ขาดความเข้าใจพหุวัฒนธรรม ด้อยประสบการณ์ใน
การท างาน ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากการบรรจุครูใหม่ไม่เพียงพอกับความต้องการ (growth demand) กล่าวคือ ขาดครูที่จะบรรจุ
ใหม่บางสาขาวิชาหรือมีลักษณะไม่ตรงกับความต้องการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หรือความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภูมิประเทศ กับขาดแคลนครูทดแทนอัตราเกษียณ 
ลาออก หรือโอนย้าย (replacement demand) 

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นข้อสนับสนุนที่ดีที่จะศึกษาการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งผู้
ศึกษาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลน

บุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ       
มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาด
แคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัย
ที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน เครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวมรวมข้อมูล 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

 
3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยเพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษา
โป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความ
ขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการโดย 

ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร
ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แหล่งข้อมูล  
1. เอกสาร ต ารา หลักการ ทฤษฎี งานวิจั ยที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือสร้างเป็นกรอบเนื้อหาเก็บข้อมูล 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. SAR ย้อนหลัง 3 ปี 
4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าสายวิชา 

เครื่องมือ 
1. กรอบเนื้อหาเก็บข้อมูลโดยการสังเกต และศึกษา SAR 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. กรอบเนื้อหาการสังเกตสัมภาษณ์เจาะลึก 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษาจากเอกสาร 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

3.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัย เงื่อนไข ที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการโดย 

น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัย เงื่อนไข ที่ส่งผลต่อการขาดแคลน
บุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการ SWOT Analysis 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อ 1 

เครื่องมือ 
แบบบันทึกการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาปัจจัย เงื่อนไข ที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากร 
2. ประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องบันทึกผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

3.3.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการโดย 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
แหล่งข้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
เครื่องมือ 

กรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. การสังเกต โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบการสังเกตตามหลักวิชาการตามหลักทฤษฎีการ
บริหารที่ทบทวนวิเคราะห์และสรุป โดยความเห็นชอบของที่ปรึกษาสารนิพนธ์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ร่วม 

2. ด าเนินการ SWOT Analysis เพ่ือหาปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และปัญหา เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 
ฝ่าย คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหาร
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ทั่วไป ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลบางส่วนที่เป็นสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การบริหาร ของ
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 16 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบข้อสนทนาที่ได้จากการท า SWOT Analysis 
โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารบุคลากรภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตจากประธานกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ ในการจัดประชุมสนทนากลุ่ม 

3.2 ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง เพ่ือด าเนินการจัดสนทนา
กลุ่ม และแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้เข้าร่วมตาม วัน/เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม  

3.3 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยสร้างทีมงานและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนงาน   
3.4 จัดประชุมตามวาระ/ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
3.5 สรุปผลการประชุม ด าเนินการโดยให้สมาชิกในที่ประชุมสนทนากลุ่ม สรุปผลตาม

ประเด็นที่อภิปรายร่วมกัน ผู้วิจัยบันทึกในรายงานการประชุมลงในเครื่องมือแบบบันทึกการประชุมที่
สร้างข้ึน 
 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร
ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ดังนี้    

ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน   1 คน 
คร ู    จ านวน  14  คน    
บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    1  คน   
รวมทั้งสิ้น    จ านวน   16  คน 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการวิเคราะห์สภาพบริบท การศึกษา
เอกสารหลักฐานของโรงเรียน รวมทั้งการท า SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเขียนในรูปแบบความเรียงเชิง
พรรณนา 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความ

ขาดแคลนบุคลากรในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน เพ่ือศึกษาเงื่อนไข
ปัจจัยที่สํงผลตํอสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จ าแนกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
แบํงเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือขําย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน  

ตอนที่ 2  ข๎อมูลจากเงื่อนไขปัจจัยที่สํงผลตํอสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือขําย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน โดยการ SWOT Analysis  

ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 
 
ตอนที่ 1 สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผลการวิเคราะห์เอกสารบริบทสถานศึกษา 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน เขต 1 

กํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2510 ตั้งอยูํในหมูํบ๎านแมํเมืองหลวง หมูํ 4 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน ด๎วยความรํวมมือรํวมใจของชาวบ๎าน เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ต๎องการให๎บุตร
หลานของตน มีความรู๎ความ-สามารถอํานออกเขียนได๎ ชาวบ๎านจึงได๎บริจาคที่ดิน จ านวน 6 ไรํ 2 งาน 
และสร๎างโรงเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดท าการสอนโดยมี นายประหยัด โอดค า เป็นครูคนแรก 
มีนักเรียน ชาย 11 คน หญิง 12 คน รวม 23 คน  ปัจจุบันเปิดสอน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แผนที่โรงเรียน 

จังหวัดแมํฮํองสอน 

ที่วําการอ าเภอปาย 

111 กม.ทางล าลอง 

72 กม.ลาดยาง 

1095 

ทางล าลอง 10 กม. 

ต.ป่าแป๋ จ.เชียงใหมํ 

ทางคอนกรีต 13 กม. 

บ๎านขุนสานอก 

โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง 

N 

บ๎านขุนสาใน 

ไปโรงเรียนบ๎านโป่งสา 
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22 
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6 
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23 
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10 11 12 

13 

14 

24 

18 

15 

16 

17 

1. บ๎านพักครูชาย 
2. บ๎านพักครูหญิง 
3. บ๎านพักครูหญิง 
4. หอพักนักเรียนหญิง 
5. ห๎องอนุบาล 
6. โรงอาหาร 
7. ห๎องพยาบาล 
8. บ๎านพักผู๎อ านวยการ 
9. ห๎องน้ านักเรียน 
10. อาคารเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
11. อาคารเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
12. ห๎องวิทยาศาสตร์ 
13. ห๎องครัว 
14. อาคารเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
15. สนามฟุตบอล 
16. ห๎องธุรการ 
17. สนามวอลเลํบอล 
18. พระพุทธรูป 
19. หอพักนักเรียนชาย 
20. ห๎องนาฏศิลป์ 
21. บ๎านพักครูชาย 
22. แท็งค์เก็บน้ า 
23. แท็งค์น้ าดื่ม 
24. แท็งค์น้ าดื่ม 
 

20 

21 

19 

21 

N 

ถนน 

ถนน 

แผนผังโรงเรียน 



66 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 1 8 10 18 

อ.2 1 6 7 13 

รวม 2 14 17 31 

ป.1 1 8 6 14 

ป.2 1 4 8 12 

ป.3 1 6 5 11 

ป.4 1 7 2 9 

ป.5 1 5 2 7 

ป.6 1 9 4 13 

รวม 6 40 26 66 

ม.1 1 5 9 14 

ม.2 1 3 3 6 

ม.3 1 1 10 11 

รวม 3 9 23 31 

รวมทั้งหมด 11 63 66 128 

แหลํงที่มา : รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 

จากตารางที่ 4-1 พบวําจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2555 มีจ านวนทั้งสิ้น 128 คน เป็นเพศ
ชาย 63 คน เพศหญิง 66 คน โดยแบํงเป็นระดับชั้นดังนี้ ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 18 คน, ชั้นอนุบาล 2 
จ านวน 13 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 คน, ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 9 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 7 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 13 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 คน, ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 คน 
 
 
 
 



67 
 

 
ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 1 4 10 14 

อ.2 1 6 10 16 

รวม 2 10 20 30 

ป.1 1 8 7 15 

ป.2 1 6 6 12 

ป.3 1 4 8 12 

ป.4 1 6 5 11 

ป.5 1 7 2 9 

ป.6 1 5 1 6 

รวม 6 36 29 65 

ม.1 1 8 4 12 

ม.2 1 4 9 13 

ม.3 1 4 3 7 

รวม 3 17 16 33 

รวมทั้งหมด 11 59 65 127 

แหลํงที่มา : รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 

จากตารางที่ 4-2 พบวําจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 127 คน เป็นเพศ
ชาย 59 คน เพศหญิง 65 คน โดยแบํงเป็นระดับชั้นดังนี้ ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 14 คน, ชั้นอนุบาล 2 
จ านวน 16 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 คน, ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 11 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 9 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 คน, ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 13 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 คน 
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ตารางที ่4-3 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 1 8 5 13 

อ.2 1 4 7 11 

รวม 2 12 12 24 

ป.1 1 7 9 16 

ป.2 1 9 7 16 

ป.3 1 4 5 9 

ป.4 1 4 8 12 

ป.5 1 3 5 8 

ป.6 1 7 1 8 

รวม 6 34 35 69 

ม.1 1 4 1 5 

ม.2 1 7 4 11 

ม.3 1 3 9 12 

รวม 3 14 14 28 

รวมทั้งหมด 11 60 61 121 

แหลํงที่มา : รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

จากตารางที่ 4-3 พบวําจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 121 คน เป็นเพศ
ชาย 60 คน เพศหญิง 61 คน โดยแบํงเป็นระดับชั้นดังนี้ ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 13 คน, ชั้นอนุบาล 2 
จ านวน 11 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 16 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 16 คน, ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 8 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 คน, ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 11 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน 
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ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2555 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหนํง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นางสาวจิราพร สุวรรณะ 51 31 ปี ผู๎อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
2. นายศรัณย์ แขไข 38 7 ปี ครู คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 

ป.4-ม.3 
3. นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล 35 7 ปี ครู คศ. 2 คบ. เกษตรกรรม สังคมศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ป.4-ม.3 

4. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร 32 2 ปี  
9 เดือน 

ครู คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ป.1-ม.3 
5. นายไพศาล น๎อยม๎ุง 29 2 ปี ครูผู๎ชํวย คบ. อังกฤษ อังกฤษ 

ป.4-ม.3 
6. นายจรัญ มาสถิตย์ 29 1 ปี  

9 เดือน 
ครูผู๎ชํวย คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ป.5-ม.3 
7. นางสาวชรินทร์รัตน์   

วรรณศักดิ์เจริญ 
31 1 ปี  

11 เดือน 
ครูผู๎ชํวย คบ. การศึกษาพิเศษ อนุบาล 2 

8. นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข 26 1 ปี  
3 เดือน 

ครูผู๎ชํวย คบ. ประถมศึกษา ป.1 

9. นางกิ่งแก๎ว เอกจิตร 36 1 ปี  
6 เดือน 

ครูผู๎ชํวย คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ป.1-ม.3 

10. นายเกียรติศักดิ ์สิทธิกัน 35 6 เดือน ครูผู๎ชํวย คบ. ประถมศึกษา ป.2 
11. นางสาวจินตนา ปาลี 28 6 เดือน ครูผู๎ชํวย คบ. คอมพิวเตอร์ ป.3 
12. นายโยธิน ตาน๎อย 24 5เดือน ครูผู๎ชํวย คบ. พลศึกษา สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ป.1-ม.3 

13. นางศรีไพร ธรรมวันตา 32 1 ปี พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ บริหารธุรกิจบัณ
ทิต (การบัญชี) 

อนุบาล 

14. นางสาววงจันทร์  จันทร์ศิริ 32 3 ปี ครูอัตราจ๎าง คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ภาษาไทย 
ป.1-ม.3 

15. นางสาวลัดดาวัลย์ ชิโพ 25 3 ปี ครูอัตราจ๎าง คบ. สถิติประยุกต์ ป.4 
16. นางสาวสุพิน  ภาพพิกุล 25 2 ปี ธุรการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ธุรการ 
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 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก .................9.............. คน คิดเปน็ร๎อยละ .......56.25.......  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............7............ คน คิดเป็นร๎อยละ ......43.75........ 
 

ตารางท่ี 4-5 แสดงจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหนํง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นายพันรบชนะศึก ปันยศ 56 32 ปี ผู๎อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
2. นายศรัณย์ แขไข 39 8 ปี ครู คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 

ป.4-ม.3 
3. นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล 36 8 ปี ครู คศ. 2 คบ. เกษตรกรรม สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ป.4-ม.3 
4. นายวิบูลย์ ศิริค า 47 16 ปี ครู คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประวัติศาตร์ 

ป.1-ม.3 
5. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร 33 3 ปี ครู คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
ป.1-ม.3 

6. นายไพศาล  น๎อยม๎ุง 30 3 ปี ครู คศ. 1 คบ. อังกฤษ อังกฤษ 
ป.4-ม.3 

7. นางสาวชรินทร์รัตน์   
วรรณศักดิ์เจริญ 

32 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. การศึกษาพิเศษ อนุบาล 2 

8. นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข 27 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. ประถมศึกษา ป.1 
9. นางกิ่งแก๎ว เอกจิตร 37 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ป.1-ม.3 
10. นายเกียรติศักดิ ์สิทธิกัน 36 1 ปี ครูผู๎ชํวย คบ. ประถมศึกษา ป.2 
11. นางสาวจินตนา ปาลี 29 1 ปี ครูผู๎ชํวย คบ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ป.3 

12. นายโยธิน ตาน๎อย 25 1 ปี ครูผู๎ชํวย คบ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ป.1-ม.3 
13. นางเบญญาภา  

บุญระชัยสวรรค์ 
33 1 ปี ครูผู๎ชํวย คบ. พลศึกษา ป.4 

 
14. นางศรีไพร ธรรมวันตา 33 1 ปี พนักงาน

ราชการ 
บธ.บ บริหารธุรกิจบัณ

ทิต (การบัญชี) 
อนุบาล 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหนํง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

15. นางสาววงจันทร์  จันทร์ศิริ 33 4 ปี ครูอัตราจ๎าง คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ภาษาไทย 
ป.1-ม.3 

16. นางสาวมณีวา พงศ์ไพรวัน 25 7 เดือน ครูอัตราจ๎าง คบ. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 
ป.5-ม.3 

17. นางสาวสุพิน  ภาพพิกุล 26 3 ปี ธุรการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ธุรการ 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก .................9.............. คน คิดเปน็ร๎อยละ .......52.94.......  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............8............ คน คิดเป็นร๎อยละ ......47.06........ 
 

ตารางท่ี 4-6 แสดงจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหนํง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นายพันรบชนะศึก ปันยศ 57 33 ปี ผู๎อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
2. นายศรัณย์   แขไข 40 9 ปี ครู คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 

ป.4-ม.3 
3. นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล 37 9 ปี ครู คศ. 2 คบ. เกษตรกรรม สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ป.6-ม.3 
4. นายวิบูลย์ ศิริค า 48 17 ปี ครู คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประวิติศาสตร์ 

ป.1-ม.3 
5. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร 34 4 ปี ครู คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
ป.1-ม.3 

6. นายไพศาล  น๎อยม๎ุง 31 4 ปี ครู คศ. 1 คบ. อังกฤษ อังกฤษ 
ป.4-ม.3 

7. นางสาวชรินทร์รัตน์   
วรรณศักดิ์เจริญ 

33 4 ปี ครู คศ. 1 คบ. การศึกษาพิเศษ อนุบาล 2 

8. นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข 29 3 ปี ครู คศ. 1 คบ. ประถมศึกษา ป.2 
9. นายเกียรติศักดิ ์สิทธิกัน 38 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. ประถมศึกษา ป.4 
10. นางสาวจินตนา ปาลี 30 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ป.1 

11 นายโยธิน ตาน๎อย 26 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. พลศึกษา วิทยาศาสตร์  
ป.1-ม.3 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหนํง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

12 นางสาวเบญญาภา  
บุญระชัยสวรรค์ 

34 2 ปี ครู คศ. 1 คบ. พลศึกษา ป.3 

13 นางศรีไพร ธรรมวันตา 34 1 ปี พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ บริหารธุรกิจบัณ
ทิต (การบัญชี) 

อนุบาล 1 

14 นางสาววงจันทร์  จันทร์ศิริ 34 4 ปี ครูอัตราจ๎าง คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ภาษาไทย 
ป.5-ม.3 

15 นางสาวมณีวา พงศ์ไพรวัน 24 1 ปี ครูอัตราจ๎าง คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ป.5-ม.3 

16 นางสาวสุพิน  ภาพพิกุล 27 3 ปี ธุรการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ธุรการ 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก .................8.............. คน คิดเปน็ร๎อยละ .......50.00.......  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............8............ คน คิดเป็นร๎อยละ ......50.00........ 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2555 
1.  นายสุวิท  วงศ์วุฒิพร ต าแหนํง  ประธานกรรมการ 
2.  นายจันทร  กองรัตน์ ต าแหนํง  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุรเดช  โหยํดู  ต าแหนํง  กรรมการ 
4.  นายชูชาติ  วรวิกานต์ ต าแหนํง  กรรมการ 
5.  นางกรรณิการ์  หนํอแก๎ว ต าแหนํง  กรรมการ 
6.  นายสมบูรณ์  คําซื้อ ต าแหนํง  กรรมการ 
7.  นายสุทธิพงษ์  แอ๏ปเวํ ต าแหนํง  กรรมการ 
8.  นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล ต าแหนํง  กรรมการ 
9.  นางสาวจิราพร  สุวรรณะ ต าแหนํง  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2556 
1.  นายทองลิด  สายศรี ต าแหนํง  ประธานกรรมการ 
2.  นายจันทร  กองรัตน์ ต าแหนํง  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุรเดช  โหยํดู  ต าแหนํง  กรรมการ 
4.  นายชูชาติ  วรวิกานต์ ต าแหนํง  กรรมการ 
5.  นางกรรณิการ์  หนํอแก๎ว ต าแหนํง  กรรมการ 
6.  นายสมบูรณ์  คําซื้อ ต าแหนํง  กรรมการ 
7.  นายสุทธิพงษ์  แอ๏ปเวํ ต าแหนํง  กรรมการ 
8.  นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล ต าแหนํง  กรรมการ 
9.  นายศรัณย์  แขไข  ต าแหนํง  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2557 
1.  นายสุรเดช  โหยํดู  ต าแหนํง  ประธานกรรมการ 
2.  นายช านาญ  แอ๏ปเวํ          ต าแหนํง  รองประธานกรรมการ 
3.  นายยี่ไสย  ดอยกิ่ง ต าแหนํง  กรรมการ 
4.  นางสุพรรณ  สางค า ต าแหนํง  กรรมการ 
5.  นางสาวบุปผา  โชคมณีแสง ต าแหนํง  กรรมการ 
6.  นายสมบูรณ์  คําซื้อ ต าแหนํง  กรรมการ 
7.  นางบังอร  ธรรมชาติ ต าแหนํง  กรรมการ 
8.  นายเลิศอนันต์  ไพรพนากุล ต าแหนํง  กรรมการ 
9.  นายพันรบชนะศึก  ปันยศ ต าแหนํง  กรรมการและเลขานุการ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีงบประมาณ 
2557 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริม

ความสามารถด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
2. ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยําง

มีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
มีจุดเน้น ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 2 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออกเขียนได ๎คิดเลขเป็น  
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด๎านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
4. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551     
5. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติและท๎องถิ่น 
6. สร๎างทางเลือกในการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและ

ลดอัตราการออกกลางคัน 
7. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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8. สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง และผํานการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจาก สมศ.รอบ 3 

9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ และการมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
11. พัฒนา สถานศึกษาให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
12. สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนและความเป็นอัตลักษณ์

ของสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
สภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านบ้านแม่เหมืองหลวง 
1. ห๎องเรียนมีจ านวนไมํเพียงพอ ต๎องเข๎าเรียนในห๎องปฏิบัติการตําง ๆ 
2. ครูรับภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนท าให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํเต็ม

ประสิทธิภาพเทําท่ีควร 
3. นักเรียนขาดทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์  

คิดแก๎ปัญหาและตัดสินใจ 
4. ปัญหาการสื่อสารที่ไมํเข๎าใจกันระหวํางครูและนักเรียน เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํใช๎

ภาษาท๎องถิ่นมากกวําภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะ นักเรียนชั้นอนุบาล และชํวงชั้นที่ 1 
5. ปัญหาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า คอมพิวเตอร์ไมํ

เพียงพอตํอจ านวนนักเรียน ก าลังไฟฟ้าในฤดูฝนดับบํอยดับนานหลายวัน ท าให๎การท างานที่เกี่ยวข๎อง
กับการใช๎ไฟฟ้าและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําช๎า รวมทั้งยังขลาด
แคลนแบตเตอร์รี่หรือเครื่องปั่นไฟส ารอง 

6. ผู๎ปกครอง ขาดความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 2551 จึงไมํสามารถสะท๎อน
ความคิดเห็นได๎มากเทําท่ีควร 

7. ระยะทาง และถนนในการเดินทางล าบาก ในฤดูฝน ท าให๎ครูและบุคลากรเดินทางไป
สอนนักเรียน และไปอบรมที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 
ยากล าบาก 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานในอนาคตของโรงเรียนบ้านแม่เหมือง
หลวง 

ด้านผู้เรียน 
1.  สํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจ ของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
2.  สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในโอกาสตําง ๆ 
3.  สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านวิชาการ 
4.  สํงเสริมให๎นักเรียนรํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
5.  สํงเสริมผู๎เรียนทักษะด๎านการฟัง พูด อํานเขียน และสื่อความหมายด๎านภาษาไทย 
6.  สํงเสริมให๎ประชากรในวัยเรียนเข๎าเรียนอยํางทั่วถึง 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจ ของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี 
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3. เข๎าคํายคุณธรรม เชิญวิทยากรท๎องถิ่น หรือผู๎น าทางศาสนามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา 

4. จัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.  ให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนอยํางท่ัวถึงและตํอเนื่อง 
2. พัฒนาปรับปรุงและจัดท าสื่อนวัตกรรมให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับกลุํมสาระ 
3. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนให๎

ทั่วถึง 
4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให๎เพียงพอตํอความต๎องการและทันสมัย  
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   
1. เชิญวิทยากรท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎แกํนักเรียนด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. ให๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น (แหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน) 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง   
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  
1. สํงเสริมความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
2. สํงเสริมการจัดการศึกษามุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมท๎องถิ่นและรักษ์

สิ่งแวดล๎อม  
4. สํงเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อม แหลํงเรียนรู๎ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
5. เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการท าวิจัยและนวัตกรรมเข๎าสูํวิทยฐานะ

และมาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจอยํางเป็นระบบโดยใช๎โรงเรียนเป็น

ฐาน 
7. สํงเสริมสนับสนุนให๎ ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได๎รับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตบริการ ที่ได๎รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 

จ านวนผู๎เรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตาม
โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยํางมี
คุณภาพ 
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ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT และ O-Net) 5 

กลุํมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 4 
ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5กลุํม
สาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม 

4 ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออก
เขียนได๎ คิดเลขเป็น 

จ านวนผู๎เรียนที่มีปัญหาการอํานการเขียน
ภาษาไทย และคิดเลขลดลง 

5 ผู๎เรียน มีความสามารถในด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

6 นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต 

ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

7 นัก เรี ยนมีความรู๎ และทักษะที่ จ า เป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเสริมสร๎ าง
คุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตท๎องถิ่น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนผู๎เรียนที่ได๎รับการพัฒนาเสริมสร๎าง
คุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 นักเรียนมีทักษะการท าเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือ
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะการท าเกษตร
แบบพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 นักเรียนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ

คํานิยมที่พึงประสงค์ให๎เกิดขึ้นกับ  ผู๎เรียนเพ่ือ
เป็น สมาชิกท่ีดีของชุมชน 

จ านวนผู๎เรียนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ให๎เกิด
ขึ้นกับ  ผู๎เรียนเพ่ือเป็น สมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
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ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 นักเรียนมี อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สืบ

สานภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และท๎องถิ่นของตน 

ร๎อยละของผู๎เรียน อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล๎อม สืบสาน ภูมิปัญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท๎องถิ่น
ของตน 

3 นักเรียนมีจิตสาธารณะ จ านวนผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ 
 
กลยุทธ์ 4 พัฒนา สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 บริเวณโรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมและบริการที่

เอ้ือตํอการเรียนรู๎แกํผู๎เรียนอยํางหลากหลายตาม
ธรรมชาติอยํางเต็มศักยภาพ 

ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง บ ริ เ ว ณ โ ร ง เ รี ย น ที่ จั ด
สภาพแวดล๎อมและบริการที่เ อ้ือตํอการ
เรียนรู๎แกํผู๎ เรียนอยํางหลากหลายตาม
ธรรมชาติอยํางเต็มศักยภาพ 

2 นักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในโรงเรียน 

ร๎อยละของผู๎เรียนได๎ศึกษาหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายใน
โรงเรียน 

3 ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 

จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเป็นแหลํง
เรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 
กลยุทธ์ 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการท าวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่วิทยฐานะ
และมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด๎าน

คุณธรรม จริยธรรม ให๎มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม ให๎มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน 

2 พัฒนาครูให๎มีการแสวงหาความรู๎ คิดวิเคราะห์
และสร๎างองค์ความรู๎ จนสามารถน าไปใช๎ในการ
จัดการ เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น ส าคัญได๎อยํางม ี
 ประสิทธิภาพ 

พัฒนาครูให๎มีการแสวงหาความรู๎  คิด
วิเคราะห์และสร๎างองค์ความรู๎ จนสามารถ
น าไปใช๎ในการจัดการ เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็น ส าคัญได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3 บุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ87 

ร๎อยละบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ
พัฒนาให๎มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 

จ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 สํงเสริม ให๎ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  

มีจรรยาบรรณและพัฒนาผู๎บริหารมีภาวะผู๎น า  
 มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณและพัฒนาผู๎บริหารมีภาวะ
ผู๎น ามีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

2 ปรับปรุงโครงสร๎าง ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให๎มีความชัดเจน ครอบคลุมและ
ทันสมัย 

จ านวนโครงสร๎าง ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให๎มีความชัดเจน ครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 โรงเรียนบริหาร การเงินโดยระบบการจัดท า
งบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานพัฒนาและระบบ
การบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนจัดบริหาร การเงินโดยระบบการ
จัดท างบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน
พัฒนาและระบบการบริหารจัดการโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน 

4 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

5 โรงเรียนสํงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย 

โรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริม
คุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย 

 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 มีการรํวมมือกันระหวําง บ๎าน วัดและชุมชน เพ่ือ

พัฒนาการศึกษา 
ร๎อยละของชุมชน มีการรํวมมือกันระหวําง 
บ๎าน วัดและชุมชน เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2 วิทยากรท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎แกํนักเรียนด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

จ านวนของวิทยากรท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎
แกํนักเรียนด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
กลยุทธ์ระดับโครงการ  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
1. โครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส รํางกายแข็งแรง  
2. โครงการสํงเสริมผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
3. โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎างให๎สิ่งรอบข๎างเป็นครู 
4. โครงการพัฒนากระบวนการคิดสูํห๎องเรียน 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ  
6. โครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได๎ระหวํางเรียน 
7. โครงการพัฒนาครูสูํมืออาชีพ 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารในการบริหารจัดการศึกษา 
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9. โครงการประสานสัมพันธ์สรรสร๎างการศึกษา 
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสูํกระบวนการเรียนรู๎คูํผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
11. โครงการการจัดสภาพแวดล๎อมและบริการที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ทุกตารางนิ้วให๎เป็น

บทเรียน 
12. โครงการพัฒนาโครงสร๎างและระบบบริหารงานโรงเรียน 
13. โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา 
14. โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
15. โครงการตามรอยพํอ อยูํอยํางพอเพียง 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

        ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ด้านคุณภาพเด็ก   

จุดเด่น นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 
เชํน โครงการยิ้มใสไหว๎สวยและอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนมีมารยาท ยิ้มทักทายชํวยเหลือผู๎อ่ืน ปฏิบัติ
ตามข๎อตกลง เข๎าแถวเป็นระเบียบตามล าดับกํอน - หลัง รู๎จักการรอคอย 
 จุดที่ควรพัฒนา  ด๎านสติปัญญา เชํน กระบวนการคิดรวบยอด 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น เด็กสามารถเรียนรู๎ผํานการจัดประสบการณ์ผํานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก ซึ่ง
พัฒนานักเรียนทั้ง 4 ด๎านทั้งรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรสํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากยิ่งข้ึน 
 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎และปฏิบัติได๎  
และนักเรียนสามารถเรียนรู๎ผํานธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎เป็นอยํางดี 
 จุดที่ควรพัฒนา การใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน-ภายนอกโรงเรียนน๎อยควรพัฒนาการใช๎
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกให๎มากขึ้น 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผํา เชํน การแตํงกาย การด ารงชีวิตตามวิถีชนเผํา เป็นต๎น 
ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข 

จุดที่ควรพัฒนา การจัดแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของแตํละชนเผําในสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - 



80 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งรํางกายและจิตใจ โดย
โรงเรียนเรียนได๎มีการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และโครงการสํงเสริมสุขนิสัยดี จิตสดใส 
รํางกายแข็งแรง 
 จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ
ของผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน การแสวงหาความรู๎ ด๎วยตนเองผํานแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ห๎องสมุดโรงเรียน แหลํงเรียนที่มีอยูํในชุมชน เป็นต๎น 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีการอํานออกเขียนได๎ ซึ่งได๎รับความพึงพอใจ
จากชุมชนเป็นอยํางดี 
 จุดที่ควรพัฒนา สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง 
เชํน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมท านา) 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - การพัฒนาด๎านระบบการการสืบค๎นข๎อมูล แลกเปลี่ยนความรู๎ผํานคอมพิวเตอร์ใน
เครือขํายอินเทอร์เน็ต 
 - การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือในห๎องสมุด เพ่ือใช๎ในการศึกษาเรียนรู๎ ค๎นคว๎า
ข๎อมูลส าหรับนักเรียน ครู และชุมชน 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผํา เชํน การแตํงกาย การด ารงชีวิตตามวิถีชนเผํา เป็นต๎น 
ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา การจัดแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของแตํละชนเผําในสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมท านา) 
 จุดที่ควรพัฒนา สํงเสริมการเรียนรู๎กิจกรรมท านาแบบครบวงจรให๎กับผู๎เรียน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้เรียน 
1. สํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจ ของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
2. สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านวิชาการ 
3. สํงเสริมผู๎เรียนทักษะด๎านการฟัง พูด อํานเขียน และสื่อความหมายด๎านภาษาไทย 
4. สํงเสริมให๎ประชากรในวัยเรียนเข๎าเรียนอยํางทั่วถึง 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจ ของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
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2. จัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  และสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี เชํน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
4. เข๎าคํายคุณธรรม เชิญวิทยากรท๎องถิ่น หรือผู๎น าทางศาสนามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน น า

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา 
5. จัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการ 

  1. ให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนอยํางท่ัวถึงและตํอเนื่อง 
2. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน        

ให๎ทั่วถึง 
 3. บริหารงานและติดตามงานตามระบบงานแบบ PDCA 
  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1. เชิญวิทยากรท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎แกํนักเรียนด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. ให๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น (แหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน) 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
1. พ้ืนที่แหลํงเรียนรู๎ส าหรับการท าการเกษตร 
2. พ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมด๎านกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็วขึ้นกวําเดิม  
ผลการวิเคราะห์การสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 การสังเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 จากการสังเกตพฤติกรรมผู๎บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบวํา ผู๎บริหาร

สถานศึกษาให๎ความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการประชุมวางแผนหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาครูที่
สอนไมํตรงสาย โดยการสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรในสถานศึกษาเข๎ารับการพัฒนาตนเองเต็ม
ความสามารถ การสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให๎มีควา ม
กระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยตําง ๆ  ในการพัฒนาตนเองของข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท าให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร๎นในการ
ปฏิบัติงาน มีความเสียสละทุํมเทในหน๎าที่การงาน หลังจากเลิกเวลาเรียนแล๎วก็ยังท างานพิเศษที่ตนเอง
ได๎รับมอบหมายอีกด๎วย และจะใช๎เวลานอกเหนือจากเวลาราชการเพ่ือท าการประชุม หรืออบรม ค๎น
ความหาความรู๎ในการพัฒนาตนเอง ท าให๎ไมํเบียดเบียนเวลาเรียนของนักเรียนอีกด๎วย นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาก็ยังให๎ความสนใจในการชํวยเหลือและเสนอแนะข๎อคิดเห็นตําง  ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนด๎วย โดยในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแตํละครั้งก็ได๎มีการเสนอและ
ซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และยังสนับสนุน สํงเสริม การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมตําง ๆ ของทางโรงเรียนอยํางเต็มความสามารถ    
 นายวิบูลย์ ศิริค า ต าแหนํง ครู คศ.2 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง ได๎กลําววํา การ

ปฏิบัติงานภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนนี้ ครูสํวนใหญํจะสอนไมํตรงเอก ซึ่งกระผม
จบเอกสั งคมศึกษา และได๎ปฏิบัติการสอนในรายวิชาสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาหน๎าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได๎
สอนในหลายวิชาและหลายระดับชั้น ท าให๎ต๎องศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมในรายวิชาที่ไมํได๎ศึกษา
มาโดยตรง ทั้งการเข๎ารับการอบรมตําง ๆ การศึกษาหาความรู๎จากสื่อออนไลน์ หนังสือเรียน เพ่ือให๎เกิด
ความแมํนย าในการจัดการเรียนการสอน ต๎องเตรียมตัวและศึกษาเนื้อหากํอนลํวงหน๎าในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือมิให๎เกิดข๎อบกพรํองตําง ๆ สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคืองานเรียนฟรี 15 ปี 
ได๎แกํ เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   
 นายศรัณย์ แขไข ต าแหนํง ครู คศ.2 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง ได๎กลําววํา การสอนไมํ

ตรงตามเอกเป็นปัญหาหนึ่งของทางโรงเรียน เพราะมีครูหลายทํานก็สอนไมํตรงตามเอก รวมทั้งข๎าพเจ๎า
ด๎วย ซึ่งจบเอกอุตสาหกรรม แตํมาปฏิบัติการสอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 วิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิชาหน๎าที่พลเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งรับมาหลายวิชาและหลาย
ระดับชั้นเรียนท าให๎ต๎องศึกษาข๎อมูลเพ่ือเตรียมการเรียนการสอนทุกวัน แตํก็ไมํได๎เป็นอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะได๎ศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติม สามารถจัดการเรียนการสอนได๎ และทาง
โรงเรียนก็ได๎ให๎เข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎และท าให๎
สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคืองานอาคาร
สถานที่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะชํวยให๎การจัดการ
เรียนการสอนด าเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยรู๎จักใช๎อาคารสถานที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง
การควบคุม ดูแลรักษา การให๎บริการชุมชน การรู๎จักสํงเสริมทะนุบ ารุงอาคารสถานที่ท่ีมีอยูํให๎คงสภาพดี
และสนองความต๎องการได๎อยํางเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนบ๎านแมํเหมือง
หลวง ยังไมํเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ซึ่งหากไมํเรํงแก๎ไขจะสํงผลให๎ นักเรียนไมํต๎องการ
มาโรงเรียน เนื่องจากสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนไมํเอ้ือตํอการเรียนและไมํมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให๎แกํผู๎เรียน แนวทางแก๎ไขโรงเรียนควรเรํงระดมทรัพยากรจากชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มาใช๎ใน
การพัฒนาสภาพแวดล๎อม ห๎องปฏิบัติการ และจัดหาสื่อเทคโนโลยีให๎บริการแกํผู๎เรียน ตลอดจน
ประสานกับชุมชนเพ่ือจัดแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน เพ่ือให๎โรงเรียนเอ้ือตํอการเรียนรู๎ทุกพ้ืนที่ภายใน
โรงเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎โดยการ รักษาความสะอาดและสุขาภิบาล บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย อาคารเรียนและอาคารประกอบโดยทั่วไปสะอาด ด าเนินการดูแลด๎านความสะอาด
รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน มีระบบระบายน้ าที่ดี ไมํมีน้ าขัง ส๎วมใช๎งานได๎ดี ไมํมีกลิ่นเหม็น จัดโรงอาหารได๎
ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหารอยํางมีระบบ จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให๎
สะอาดเป็นระเบียบ รํมรื่นสวยงาม มีไม๎ยืนต๎น และไม๎ประดับเหมาะสมกับอาคารสถานที่ จัดสภาพ
บริเวณโรงเรียนให๎สะอาดเป็นระเบียบ รํมรื่นสวยงาม มีไม๎ยืนต๎น และไม๎ประดับเหมาะสมกับอาคาร
สถานที่ จัดสถานที่ให๎นักเรียนได๎เลํนออกก าลังกายอยํางเหมาะสม ใช๎อาคารสถานที่ให๎เกิดประโยชน์
อยํางเหมาะสม ให๎บริการด๎านสถานที่แกํชุมชนและสํวนราชการอ่ืน ๆ มีการซํอมแซมแก๎ไขสํวนที่ช ารุด
ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดี จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ที่
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มีการตํอเติม ดัดแปลงให๎มีสภาพที่ดีขึ้นกวําเดิม จัดให๎มีโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารให๎
เพียงพอและเหมาะสม จัดให๎มีห๎องพยาบาล บริการแกํนักเรียนที่เจ็บป่วย จัดให๎มีน้ าดื่ม ที่ล๎างมือ ส๎วม 
ที่ถูกสุขลักษณะ 
 นายเลิศอนันต์ ไพรพนากุล ต าแหนํง ครู คศ.2 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง ได๎กลําววํา 
การสอนไมํตรงตามเอกเป็นปัญหาหนึ่งของทางโรงเรียน เพราะมีครูหลายทํานก็สอนไมํตรงตามเอก 
รวมทั้งข๎าพเจ๎าด๎วย ซึ่งจบเอกเกษตรกรรม แตํมาปฏิบัติการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 สอนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แตํก็ไมํได๎เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
เพราะได๎ศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติม สามารถจัดการเรียนการสอนได๎ และทางโรงเรียนก็ได๎ให๎เข๎ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎และท าให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคืองานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งการศึกษาต๎องมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับคนในชุมชนทุกคน และถือวําชุมชนจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกระบวนการศึกษา  การ
จัดการศึกษาที่ดีจะต๎องค านึงถึงชุมชนท๎องถิ่น สนองความต๎องการของคนในท๎องถิ่นบุคคลที่อยูํใน
ชุมชนจะต๎องมีสํวนในการตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา แนวคิดดังกลําวสํงผล
ให๎การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน๎นในเรื่องการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของคนสํวน
ใหญํในชุมชนและสังคม โดยพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสํวนหนึ่งของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นสํวนหนึ่ง
ของสถานศึกษา จะท างานแยกอิสระจากกันไมํได๎ จ าเป็นต๎องพ่ึงพาชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
สถานศึกษาต๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน และชุมชนต๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเชํนกัน 
การให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมเป็นการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นและปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามาในสถานศึกษา 
การให๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน ท าให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ เกิดความรัก หวงแหน 
เห็นคุณคําในท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเองมากขึ้น อีกทั้งชํวยสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชน
เข๎มแข็ง อีกงานหนึ่งคืองานดูแลนักเรียนประจ าพักนอนชาย งานดูแลอาคารสถานที่ และดูแลกิจกรรม
ท านาของโรงเรียน สาเหตุที่ต๎องมีกิจกรรมท านา เพราะการจัดการศึกษาในจังหวัดแมํฮํองสอน ใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ยังมีสภาพปัญหาด๎านการออกกลางคันของนักเรียน สาเหตุหนึ่งก็มาจาก
การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน เนื่องจากผู๎ปกครองไมํมีรายได๎เสริมเพียงพอที่จะสํงให๎ลูกเรียนจบ
ในระดับการศึกษาภาคบังคับนอกเหนือจากการท านาท าไรํ  การจัดโครงการฝึกทักษะเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการแก๎ปัญหาการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ของเด็กนักเรียน เยา วชน ผู๎ที่ใฝ่รู๎รัก
ความก๎าวหน๎า มีความบากบั่น เพ่ือรับการศึกษาอยํางน๎อย ๆ ให๎จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น
สํวนที่ควรให๎การสนับสนุนตํอเด็กนักเรียนเหลํานั้น หากไมํมีกิจกรรมที่กํอให๎เกิดประโยชน์และขาดการ
ชี้น า ดูแลในทางที่เหมาะสม อาจมีสิ่งที่ไมํพึงประสงค์ชักน าให๎เด็กนักเรียนเหลํานั้น ด าเนินชีวิตไป
ในทางที่กํอให๎เกิดผลเสีย ในฐานะเด็กเยาวชนที่ไมํพึงประสงค์ของสังคมได๎ ประกอบกับความตั้งใจใฝ่รู๎
ของเด็กนักเรียนเหลํานั้น หากได๎จัดโครงการฝึกปฏิบัติด๎านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทักษะอาชีพ
อ่ืน ๆ ในเชิงธรรมชาติลดการใช๎สารเคมี อาศัยสิ่งที่มีอยูํในโรงเรียน ชุมชนมาปรับใช๎ จะเป็นการปลูกฝัง
แนวคิดและประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงให๎กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสํวนใหญํมีทักษะพ้ืนฐานอยูํแล๎ว 
อีกท้ังผลผลิตที่ได๎จะถูกน าไปใช๎ในการประกอบอาหารกลางวัน และอาหารนักเรียนพักนอนในโรงเรียน 
ถ๎าหากผลผลิตเหลือก็จ าหนํายให๎กับผู๎ปกครองในชุมชนบ๎านเหมืองหลวง อันจะเป็นการสร๎างรายได๎
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ให๎กับเด็กเยาวชนเหลํานั้นได๎ด๎วยการจัดท าโครงการฝึกทักษะเศรษฐกิจพอเพียงให๎นักเรียน จะเป็นวิธีที่
จะแก๎ปัญหาความขาดแคลนอาหารให๎กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได๎ทางหนึ่งและจะเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่ไมํพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งยังเป็นการใช๎เวลาหลังเลิกเรียนของเด็กนักเรียน
เหลํานั้นเสริมความรู๎ประสบการณ์จริง สร๎างแนวคิดการท าการเกษตรอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ น าสูํ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริอยํางเป็นรูปธรรมตํอไป  
 นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา การ
ปฏิบัติงานภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนนี้ ครูสํวนใหญํจะสอนไมํตรงเอกรวมทั้ง
กระผมด๎วย ซึ่งกระผมเรียนจบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา แตํมาปฏิบัติการสอนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 วิชาประวัติศาสตร์ ในระดับชั้น ป.1-6 และวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให๎
ต๎องศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมในรายวิชาที่ไมํได๎ศึกษามาโดยตรง ทั้งการเข๎ารับการอบรมตําง  ๆ 
การศึกษาหาความรู๎จากสื่อออนไลน์ หนังสือเรียน เพ่ือให๎เกิดความแมํนย าในการจัดการเรียนการสอน 
ต๎องเตรียมตัวและศึกษาเนื้อหากํอนลํวงหน๎าในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมิให๎เกิดข๎อบกพรํองตําง ๆ 
สํวนงานพิเศษก็ได๎รับมอบหมายให๎เป็นหัวหน๎าวิชาการ ต๎องศึกษาและเรียนรู๎งานเพราะงานวิชาการ
เป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการต๎องมีความแมํนย าในหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การจัด
ตารางสอนและจัดครูให๎สอนตรงตามเอกและตามความถนัดอยํางเหมาะสมที่สุด งานหลักสูตร งานการ
เรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ งานทะเบียน ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อย
และหนักพอสมควร แตํก็มีความพยายามอยํางเต็มที่เพ่ือให๎งานที่ได๎รับมอบหมายมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียนและสถานศึกษา 
 นายไพศาล น๎อยมุ๎ง ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา การสอนไมํ
ตรงตามเอกเป็นปัญหาหนึ่งของทางโรงเรียน เพราะมีครูหลายทํานก็สอนไมํตรงตามเอก สํวนตัวผม จบ
เอกภาษาอังกฤษ และได๎ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก็ถือวําสอนตรงตามวุฒิ สํวนใหญํก็ไมํมีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเทําไร 
แตํจะขาดสื่อในการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย ขาดโอกาสในการพูดคุยกับชาวตํางชาติซึ่งเป็นเจ๎าของภาษา
ในสถานการณ์จริง เนื่องจากสภาพโรงเรียนตั้งอยูํบนเขาสูง หํางไกลความเจริญ ท าให๎ขาดโอกาสในด๎าน
นี้ สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคืองานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงาน
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางมีขั้นตอน พร๎อมด๎วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่
ปรึกษาเป็นบคุลากรหลักในการด าเนินการดังกลําว และมีการประสานความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับครูที่
เกี่ยวข๎อง ผู๎ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน กระบวนการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลชํวยเหนือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสํงเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและแก๎ไขปัญหา 
5. การสํงตํอ 



85 
 

 สํวนอีกงานหนึ่งก็คืองานป้องกันยาเสพติด และงานโครงการพัฒนากระบวนการคิดสูํ
ห๎องเรียน สาเหตุคือนักเรียนได๎รับการสํงเสริมพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการคิดน๎อย นักเรียนไมํมี
ทักษะพ้ืนฐานด๎านการคิด และกระบวนการคิดแบบตําง ๆ ท าให๎ไมํสามารถน าเสนอชิ้นงานเป็นองค์
รวมได๎ ซึ่งหากปลํอยทิ้งไว๎ ไมํเรํงแก๎ไขจะท าให๎นักเรียนไมํมีความสามารถในการคิด คิดไมํเป็นและไมํ
สามารถใช๎กระบวนการคิดในการเรียนรู๎ แนวทางแก๎ไขทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ต๎องเรํง
ขับเคลื่อนกระบวนการคิดสูํห๎องเรียน โดยการสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่เน๎นกระบวนการคิด จัด
ประสบการณ์เก่ียวกับการคิดให๎นักเรียนได๎ฝึกคิดอยํางตํอเนื่อง อันจะสํงผลให๎โรงเรียนผํานการประเมิน
คุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 4 ซึ่งโครงการนี้ สอดคล๎องนโยบายปฏิรูปการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน๎นให๎ผู๎เรียนทุกระดับมีทักษะในการคิดแบบตําง  ๆ เพ่ือพัฒนา
ผู๎ เรียนไปสูํการเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  และสอดคล๎องกับมาตรฐานที่  4 ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง ได๎กลําววํา การ
สอนไมํตรงตามเอกเป็นปัญหาหนึ่งของทางโรงเรียน เพราะมีครูหลายทํานก็สอนไมํตรงตามเอก สํวนตัว
ผม จบเอกประถมศึกษา และได๎ปฏิบัติการสอนประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งก็ถือวําสอนตรงตาม
วุฒิ ก็ไมํมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน สามารถสอนได๎เป็นไปตามความคาดหมาย 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอํานออกเขียนได๎ และสามารถคิดเลขเป็น สํวนงาน
พิเศษที่ได๎รับมอบหมาย คืองานประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษารํวมกับชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ภายใต๎การก ากับ ดูแล
และสนับสนุนสํงเสริมของหนํวยงานต๎นสังกัด เพ่ือสร๎างความมั่นใจที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของหลักวิชา 
ข๎อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได๎ และการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องวํา ผู๎เรียนทุกคนจะได๎รับ
บริการด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู๎ ความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร๎างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนํวยงานต๎นสังกัด  โดยหนํวยงานต๎นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอสภาสถาบันหนํวยงานต๎นสังกัด  และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งก็ได๎ศึกษาและเรียนรู๎งาน สามารถ
ด าเนินงานไปได๎ด๎วยดีโดยได๎รับความรํวมมือคณะครูทุกทํานท าให๎การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในเป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 นางสาวชรินทร์รัตน์ วรรณศักดิ์เจริญ ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง 
กลําววํา การสอนไมํตรงตามเอกเป็นเรื่องที่นํากังวลพอสมควร เพราะดิฉัน จบเอกการศึกษาพิเศษ แตํ
ได๎รับมอบหมายให๎จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 มีความกังวลในชํวงแรก ๆ เพราะยังไมํ
คุ๎นเคยกับเด็กในวัยนี้ ต๎องศึกษาจากครูที่มีประสงการณ์ ต๎องจัดท าแผนฝึกประสบการณ์ของระดับ
ปฐมวัย ต๎องมีกิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมเข๎าจังหวะ ฯลฯ และการเป็นครูอนุบาลต๎องมีวิธีการเก็บเด็ก
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ให๎ได๎เพราะเด็กวัยนี้ยังสื่อสารไมํคํอยรู๎เรื่อง เนื่องจากเป็นเด็กชนเผําสํวนใหญํจะใช๎ภาษาถิ่น ท าให๎เป็น
ปัญหาในเรื่องของการติดตํอสื่อสาร ต๎องดูแลในเรื่องตําง ๆ ทั้งเรื่องความสะอาด การเข๎าห๎องน้ า การ
รับประทานอาหาร การเลํน การนอน การปรับตัวของนักเรียน การเข๎าสังคม เพราะเด็กสํวนใหญํจะไมํ
คํอยเข๎าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากต๎องติดตามผู๎ปกครองไปท างานบ๎าง  การเดินทางล าบาก
บ๎าง จึงท าให๎เด็กปรับตัวได๎ช๎าเมื่อมาเข๎าเรียนชั้นอนุบาล แตํดิฉันก็สามารถสอนเด็กในระดับนี้ได๎ดี และ
มีความรักในงานที่ท า ท าให๎เด็กทุกคนมีความสุขกับการเรียน มีพัฒนาการทางด๎านอารมณ์ สติปัญญา 

และสังคมดีมาก สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคือ เจ๎าหน๎าที่อาหารกลางวัน ต๎องคอยสั่งวัตถุดิบใน
การประกอบอาหาร โดยการสั่งซื้อจากชุมชน และคอยกับกับดูแลการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
รวมทั้งบริหารงบประมาณอาหารกลางวันที่ได๎รับจัดสรรจากองค์การบริหารสํวนต าบลโป่งสาด๎วย  ซึ่ง
การปฏิบัติงานก็ไมํมีปัญหาใด ๆ 
 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิกัน ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา การ
ปฏิบัติงานภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนนี้ ครูสํวนใหญํจะสอนไมํตรงเอก แตํตัว
ผมจบเอกประถมศึกษา และได๎รับมอบหมายให๎สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งก็ถือวําสอนตรง
ตามวุฒิ ก็ไมํมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน สามารถสอนได๎เป็นไปตามความคาดหมาย 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอํานคลํองเขียนคลํอง และสามารถคิดเลขเป็น สํวน
งานพิเศษที่ได๎รับมอบหมาย คืองานทะเบียน เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับงานวิชาการและการบริการ
การศึกษา โดยมีขอบเขตงานตั้งแตํการรับนักเรียน การท าประวัตินักเรียน การลงทะเบียนเรียน การ
จัดท าเอกสารหลักฐานการเรียน การออกเอกสารหลักฐานการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การ
ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการเรียน การจัดท ารายงานผลการเรียน เพ่ือให๎บริการแกํผู๎ที่ก าลัง
ศึกษาและส าเร็จการศึกษาไปแล๎ว จัดหาแบบพิมพ์ตําง ๆ ที่ใช๎ในงานทะเบียน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา การตรวจหลักฐานตําง ๆ ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา 
ด าเนินการให๎มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลัง การขอพักการเรียน และแจ๎งให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ ประสานกับเจ๎าหน๎าที่การเงิน อาจารย์ ที่ปรึกษา ครูผู๎สอนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ท าบัตร
ประจ าตัวนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ที่ต๎องการสอบแก๎ตัว สอบซํอม
เสริม สอบปรับพ้ืนฐาน การพ๎นสภาพนักเรียนนักศึกษา เพ่ือรายงานให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาหรือผู๎ที่
เกี่ยวข๎องทราบ รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจ าภาคเรียนซึ่งผู๎บริหารสถานศึกษาพิจารณา
เห็นชอบแล๎วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน ให๎บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐาน
ทางการเรียน เชํน การออกระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ออกประกาศนียบัตร รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร๎องตําง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับ
งานทะเบียน เชํน การลาออก การพักการเรียน การโอนย๎าย การเรียนภาคฤดูร๎อน การขอเปลี่ยนชื่อ
ตัว ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด สํงแผนส ารวจและรายงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานทะเบียนรวมทั้ง
รายงานการเรียนของผู๎ส าเร็จการศึกษา จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวข๎องกับงานทะเบียน พิจารณา
เสนอผู๎บริหารสถานศึกษาเพ่ือท าลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นวําหมดความจ าเป็นที่จะต๎องเก็บ
เป็นหลักฐานแล๎ว ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย เสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน๎าที่ตามล าดับขั้น งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็น
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งานที่อยูํในงานบริหารด๎านวิชาการแกํนักเรียน ในดา๎นการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามหลักสูตร
งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแตํการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน และอ านวยความสะดวก
ในระหวํางศึกษาอยูํ ตลอดจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

นางสาวจินตนา ปาลี ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา การ
ปฏิบัติงานภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนนี้ ครูสํวนใหญํจะสอนไมํตรงเอกรวมถึง
ตัวดิฉันด๎วย ซึ่งจบ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แตํได๎มาปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ตอนแรกก็
รู๎สึกกังวลเพราะไมํเคยสอนนักเรียนในวัยนี้ ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังปรับตัวจากชํวงอนุบาล มาเป็นระดับ
ประถมศึกษา ต๎องเริ่มต๎นด๎วยการสอนน าตัวอักษรกับสระมาประสมค า การอํานสะกดค า กวําจะอําน
ได๎ก็ใช๎เวลาเป็นเทอม โดยคิดวําถ๎านักเรียนอํานไมํได๎เขียนไมํได๎ก็จะไมํสามารถเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ได๎ 
ดังนั้นในระดับชั้นนี้จะเน๎นในเรื่องของวิชาภาษาไทย นอกจากนี้จะต๎องมีวิธีการเก็บเด็กนักเรียนด๎วย
เพราะเด็กวัยนี้ก็ยังไมํตํางกับอนุบาล เพราะจะมีความซุกซนตามวัย ยังต๎องคอยดูแลในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร ของใช๎สํวนตัว กวําจะชํวยเหลือตัวเองได๎ก็คงต๎องเป็นภาคเรียนที่ 2 สํวนงานพิเศษ
ที่ได๎รับมอบหมาย คืองานการเงิน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอันหนึ่งในการบริหารการศึกษา เป็นงานที่
ละเอียด แบบฟอร์มเยอะ และต๎องใช๎สมาธิในการท า ดังนั้นจึงต๎องอาศัยชํวงเย็นหลังเลิกเรียนหรือชํวง
เสาร์อาทิตย์ในการท างานการเงิน แตํถ๎าเราท างานให๎เป็นปัจจุบันก็ไมํยากเพียงแตํต๎องใช๎สมาธิและ
ต๎องคอยเช็คยอดเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจํายเงิน  
 นางสาวเบญญาภา บุญระชัยสวรรค์ ต าแหนํง ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง 
กลําววํา การสอนไมํตรงตามเอกเป็นเรื่องที่นํากังวลพอสมควร เพราะดิฉัน จบเอกพละ แตํได๎รับ
มอบหมายให๎รับผิดชอบสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต๎องเข๎ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู๎เรียน (National Test : NT) ท าให๎ต๎องศึกษาในเนื้อหาสาระของ
นักเรียนในระดับชั้นนี้ หาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เร็ว คิดวิเคราะห์
เป็น สามารถบูรณาการ การอํานการเขียนและการคิดวิเคราะห์ได๎ ซึ่งถือวําคํอนข๎างยากส าหรับการ
สอนให๎นักเรียนในระดับนี้ แตํก็ได๎ศึกษาและได๎หาวิธีการตําง ๆ เพ่ือให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพโดยการเข๎ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน ศึกษาจากสื่ออินเตอร์เน็ต และครูตําง
โรงเรียน เพ่ือและเปลี่ยนเรียนรู๎และข๎อคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ สํวนงานพิเศษได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบงานพัสดุ  ถ๎าหากใน
โรงเรียนทั่วประเทศมีฝ่ายเจ๎าหน๎าที่พัสดุที่ไมํใชํครูผู๎สอนคงจะดีไมํน๎อย ครูจะได๎สอนเต็มที่ การปฏิบัติ
หน๎าที่เจ๎าหน๎าที่พัสดุจะได๎ถูกต๎องชัดเจน ตอนแรกก็รู๎สึกหนักใจกับงานพัสดุเพราะไมํเคยท างานนี้มา
กํอน พ่ึงมารับงานพัสดุครั้งนี้ครั้งแรก และเป็นงานที่ละเอียด เอกสารเยอะ ต๎องเข๎าระบบ E-GP ท าให๎
ต๎องศึกษาอยํางหนักในตอนแรก ทั้งอบรม ทั้งไปหาเจ๎าหน๎าที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 รวมทั้งหาหนังสือเกี่ยวกับระเบียบพัสดุมาศึกษา เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุให๎ถูกต๎องตรงตามระเบียบ ปัจจุบันนี้เริ่มคุ๎นเคยกับงานและสามารถปฏิบัติได๎แตํต๎อง
อาศัยเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนหรือไมํก็ชํวงเสาร์อาทิตย์ส าหรับการท างานพัสดุ  
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 นายโยธิน ตาน๎อย ต าแหนํง คร ูคศ.1 โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา การสอนไมํตรง
ตามเอกก็เป็นปัญหาใหญํของโรงเรียนอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะ กระผมจบวิชาเอกพละ แตํได๎รับ
มอบหมายให๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให๎ต๎องศึกษา
ค๎นคว๎าเพ่ิมเติมในเนื้อหาสาระที่ยาก อยํางเชํน การทดลองในระดับมัธยม ต๎องศึกษาและรู๎จักอุปกรณ์
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และต๎องเตรียมตัวกํอนเรียนทุกวันเพ่ือมิให๎เกิดข๎อผิดพลาดในการจัดการ
เรียนการสอน สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคืองานชุมชนสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การประชุมผู๎ปกครอง งานลงทะเบียนครุภัณฑ์ และดูแลนักเรียนประจ าพักนอนชาย  
 นางศรีไพร ธรรมวันตา ต าแหนํง พนักงานราชการ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา 

การสอนไมํตรงตามเอกก็เป็นปัญหาของโรงเรียน เพราะดิฉัน จบเอกการเงินการบัญชี และได๎ไปเรียน
ตํอประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปัจจุบันสอนระดับชั้นอนุบาล 1 มีความกังวลในชํวงแรก ๆ 

เพราะยังไมํคุ๎นเคยกับเด็กในวัยนี้ ต๎องศึกษาจากครูที่มีประสงการณ์ ต๎องจัดท าแผนฝึกประสบการณ์
ของระดับปฐมวัย ต๎องมีกิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมเข๎าจังหวะ ฯลฯ และการเป็นครูอนุบาลต๎องมี
วิธีการเก็บเด็กให๎ได๎เพราะเด็กวัยนี้ยังสื่อสารไมํคํอยรู๎เรื่อง เนื่องจากเป็นเด็กชนเผําสํวนใหญํจะใช๎
ภาษาถิ่น ท าให๎เป็นปัญหาในเรื่องของการติดตํอสื่อสาร  ต๎องดูแลในเรื่องตําง ๆ ทั้งเรื่องความสะอาด 

การเข๎าห๎องน้ า การรับประทานอาหาร การเลํน การนอน การปรับตัวของนักเรียน การเข๎าสังคม 

เพราะเด็กสํวนใหญํจะไมํคํอยเข๎าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากต๎องติดตามผู๎ปกครองไปท างาน
บ๎าง การเดินทางล าบากบ๎าง จึงท าให๎เด็กปรับตัวได๎ช๎าเมื่อมาเข๎าเรียนชั้นอนุบาล  แตํดิฉันก็สามารถ
สอนเด็กในระดับนี้ได๎ดี และมีความรักในงานที่ท า ท าให๎เด็กทุกคนมีความสุขกับการเรียน มีพัฒนาการ
ทางด๎านอารมณ์ สติปัญญา และสังคมดีมาก สํวนงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายคือ เจ๎าหน๎าที่อาหาร
กลางวัน ต๎องคอยสั่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยการสั่งซื้อจากชุมชน และคอยกับกับดูแลการ
ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนรวมทั้งบริหารงบประมาณอาหารกลางวันที่ได๎รับจัดสรรจากองค์การ
บริหารสํวนต าบลโป่งสาด๎วย ซึ่งการปฏิบัติงานก็ไมํมีปัญหาใด ๆ 
 นางสาววงจันทร์ จันทร์ศิริ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา 
การสอนไมํตรงตามเอกก็เป็นปัญหาใหญํของโรงเรียนอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะดิฉัน เป็นครูอัตราจ๎างใน
โครงการครูวิกฤตฯ จบเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา แตํได๎รับมอบหมายให๎สอนวิชา ภาษาไทย ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยอมรับวําหนักใจเหมือนกันเพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชา
หลัก และมีความยากพอสมควร เนื้อหาจะลึกซึ้งมากในระดับชั้นมัธยม ต๎องทบทวนและเตรียมความ
พร๎อมกํอนสอนทุกวันเพ่ือไมํให๎เกิดความผิดพลาดในเวลาเรียน ต๎องหาความรู๎เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน แตํอยํางไรก็ตามดิฉันคิดวําการสอนภาษาไทยเป็นเรื่องที่สนุก  เป็นการทบทวน
ความรู๎ของเราไปด๎วย มีความท๎าทายวําเราจะสามารถสอนได๎ไหม และก็เป็นไปด๎วยดีนักเรียนสามารถ
เรียนรู๎และมีความรู๎ในเรื่องของวิชาภาษาไทยได๎ดีไมํน๎อยไปกวําโรงเรียนอ่ืนเลย  สํวนงานพิเศษได๎รับ
มอบหมายให๎ดูแลงานอนามัยของโรงเรียน งานห๎องสมุด และดูแลนักเรียนประจ าพักนอนด๎วย พูดถึง
เรื่องงานอนามัยของโรงเรียนก็จะมีการดูแลห๎องพยาบาลให๎สะอาดถูกสุขลักษณะอยูํเสมอ จัดยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให๎เพียงพอ พร๎อมจัดระบบการควบคุม การเก็บรักษาที่เหมาะสม ให๎บริการ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐานแกํนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วย (ให๎บริการยาเฉพาะโรคปัจจุบัน 
เชํน เป็นไข๎ ปวดศีรษะ ปวดท๎อง ท๎องเสีย เป็นลม ฯลฯ และพร๎อมให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมอ่ืน ๆ) 
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ด าเนินการสํงตํอผู๎ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของเจ๎าหน๎าที่พยาบาล โดยจะเป็นผู๎
ประสานงาน ในการน าสํงโรงพยาบาล พร๎อมทั้งรายงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ รณรงค์ให๎มีการควบคุม
และป้องกันการระบาดของโรคติดตํอในปัจจุบัน พร๎อมแนะน าชํวยเหลือ ในการจั ดสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเรียนให๎ถูกสุขลักษณะ จัดบอร์ดและป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย จัด
ด าเนินการปฐมพยาบาลแกํนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน ซึ่งผู๎เรียนยังขาดความตระหนักใน
เรื่องของการออกก าลังกาย ที่เหมาะสม ขาดความเอาใจใสํดูแลสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งขาด
ความรู๎ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล๎ตัว ซึ่งหากปลํอยทิ้งไว๎ไมํเรํงแก๎ไขนักเรียนจะมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อํอนแอ ขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงภาวะเสียงในเรื่องสิ่งเสพติด ความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ และขาดความมั่นใจในการแสดงออก อยํางเหมาะสมและ
สร๎างสรรค์โรงเรียนจึงได๎จัดให๎มีโครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส รํางกายแข็งแรงขึ้นเพ่ือปลูกฝังและพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํวนงาน
ห๎องสมุดก็จะมีหน๎าที่ดูแลห๎องสมุด จัดเวรเจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์ ดูแลความเรียบร๎อยของหนังสือ
ภายในห๎องสมุด รวมทั้งด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เกี่ยวกับการอํานด๎วย สํวนงานดูแลนักเรียนประจ าพัก
นอน ก็จะมีหน๎าที่จัดหาอาหารส าหรับนักเรียนพักนอน ถ๎าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ก็จะดูแลเรื่อง
อาหารมื้อเช๎าและเย็น ถ๎าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ก็จะดูแลอาหารมื้อเช๎า กลางวัน เย็น โดยการประกอบ
อาหารนักเรียนจะเป็นผู๎ประกอบอาหารเองโดยมีครูเป็นผู๎ดูแลควบคุม 
 นางสาวมณีวา พงษ์ไพรวัน ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา 
ดิฉันเป็นครูอัตราจ๎างในโครงการ ครูวิทย์คณิต เรียนจบเอกคณิตศาสตร์ และได๎ปฏิบัติการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการสอนตรงวุฒิ ท าให๎ไมํคํอยมีปัญหาในการสอนมากนัก แตํก็ต๎องมีการ
ทบทวนบทเรียนทุกวัน เพราะวํา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก และต๎องแมํนในเรื่องของสูตรตําง  ๆ 
สํวนงานพิเศษท่ีได๎รับมอบหมายก็คืองานสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งสํวนใหญํก็ไมํมีปัญหาใด ๆ  
 นางสาวสุพิน ภาพพิกุล ต าแหนํง ธุรการ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง กลําววํา ดิฉันเรียน
จบเอกปฐมวัย แตํได๎สอบคัดเลือกมาเป็นธุรการโรงเรียน ดิฉันได๎ศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการจากเอกสาร
หนังสือ และเข๎ารับการอบรมเพ่ือให๎มาท าหน๎าที่ธุรการในโรงเรียน ก็รู๎สึกชอบงานนี้เพราะเป็นงานที่
ต๎องใช๎ความขยัน ต๎องมีความรับผิดชอบ ดิฉันได๎ศึกษาเกี่ยวกับงานธุรการจากครูที่มีประสบการณ์  
ท าให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เร็ว และมีผู๎อ านวยการโรงเรียนคอยชี้แนะ หน๎าที่ความรับผิดชอบที่ต๎องปฏิบัติ 
คือ การรับ สํงหนังสือราชการ การประสานแจ๎งขําวตําง ๆ ให๎กับคณะครูและนักเรียนได๎รับทราบ 
ประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหัวหน๎าฝ่ายตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
ประสานงานและให๎บริการงานด๎านธุรการแก๎ผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน ผู๎ปกครองและผู๎มาติดตํองาน
ของโรงเรียน ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์ภายนอกในนามโรงเรียน ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  
 จากการสังเกตพฤติกรรมผู๎บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา พบวํา การปฏิบัติงาน
ภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียน ครูสํวนใหญํจะสอนไมํตรงเอก  ท าให๎ต๎องศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมในรายวิชาที่ไมํได๎ศึกษามาโดยตรง ทั้งการเข๎ารับการอบรมตําง ๆ การศึกษา
หาความรู๎จากสื่อออนไลน์ หนังสือเรียน เพ่ือให๎เกิดความแมํนย าในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง
ศึกษาจากครูที่มีประสบการณ์ ท าให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เร็ว เกิดความท๎าทายความสามารถในการสอน 
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ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมบุคลากรมีความสุขในการท างานและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็ม
ความสามารถ 
 ดังนั้น เมื่อสังเคราะห์ข๎อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์จะท าให๎มองเห็นภาพรวมของการ
ขาดแคลนบุคลากร ดังนี้ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง นักเรียนสํวนใหญํเป็นชนเผํา กะเหรี่ยง ลีซอ 
และมูเซอ ตามล าดับ ซึ่งนักเรียนเหลํานี้จะมีปัญหาเรื่องการใช๎ภาษาและการออกเสียงที่ไมํชัดเจน ท า
ให๎เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่เข๎าใหมํในชั้นอนุบาล 1 
และไมํเคยได๎รับการเตรียมความพร๎อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากํอน ท าให๎ยากยิ่งในการสื่อสาร 
เพราะนักเรียนจะใช๎ภาษาถิ่นในการสื่อสารเป็นสํวนใหญํ โรงเรียนจึงต๎องมีครูชนเผําเพ่ือคอยสื่อสาร
และพัฒนาเด็กในด๎านตําง ๆ จนกวําจะสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมการเรียนรู๎ได๎ดีในล าดับตํอไป 
นอกจากนี้โรงเรียนยังต๎องวางแผนการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนด๎วย โดยได๎จัด
ครูที่มีความรู๎ความสามารถที่แตกตํางกันออกไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน ถึงแม๎วําครูใน
โรงเรียนจะไมํตรงตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ก็ตาม ซึ่งสาระการเรียนรู๎ที่ขาดแคลน ได๎ แกํ ครูเอก
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เอกปฐมวัย ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎หลักที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางยิ่ง ทางโรงเรียนจึงต๎องหาวิธีการเพ่ือแก๎ปัญหา
ตําง ๆ โดยการจัดครูที่มีความเหมาะสมและมีความถนัดในรายวิชาที่ขาดแคลน สํงเสริมสนับสนุนใน
เรื่องของการพัฒนาตนเองตามกลุํมสาระ สิ่งแรกที่ต๎องพัฒนา คือ "คุณภาพของครู" และครูสํวนใหญํก็
ปฏิบัติการสอนไมํตรงสาย ซึ่งบุคลกรที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติหน๎าที่สอนไมํตรงสายก็ได๎มีการ
พัฒนาตนเอง ได๎ศึกษาเก่ียวกับงานท่ีได๎รับมอบหมายจากเอกสารหนังสือ และเข๎ารับการอบรมเพ่ือให๎
มาท าหน๎าที่งานพิเศษในโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง
โชคดีที่บุคลากรสํวนใหญํ มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ ความช านาญ 
คุณธรรม มีความพร๎อมด๎านคุณวุฒิ มีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได๎น ามาใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร๎างสรรค์และทุํมเทเสียสละเพ่ืองานในหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของตน ครแูละผู๎ปกครองของโรงเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ ท าให๎การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ  
 
ตอนที่ 2  เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ของโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง ปี
การศึกษา 2557 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง/จุดเด่นของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง แบํงเป็นด๎านตําง ๆ ได๎ดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร   
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา 

บุคลากรของโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง คิดเป็นร๎อยละ 100 มีปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ บุคลากร
สํวนใหญํมีความพร๎อมในการปฏิบัติงานทั้งด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม ครูมีอิสระในการสอน 
การวิจัยและการปรับหลักสูตรให๎มีความทันสมัย ครูและผู๎ปกครองของโรงเรียนมีสํวนรํวมในการ
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จัดการเรียนรู๎ มีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได๎น ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีความ
รับผิดชอบสูง มีความคิดสร๎างสรรค์และทุํมเทเสียสละเพ่ืองานในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตน 
ผู๎บริหารมีภาวะความเป็นผู๎น าสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู๎ความสามารถและทุํมเทเสียสละ
ในหน๎าที่ของตนเอง  

2. ด้านการบริหารงานขององค์กร   
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา มี

ปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี  มีสถานภาพชัดเจน วัฒนธรรมองค์กรมีความเข๎มแข็ง สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และการปฏิบัติงาน ให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง มีการพัฒนาปรับปรุง
และจัดท าสื่อนวัตกรรมให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับกลุํมสาระ จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพรํ
และประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนให๎ทั่วถึงจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให๎เพียงพอ
ตํอความต๎องการและทันสมัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข๎มแข็งมีชื่อเสียงเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน
องค์กร มีแหลํงเผยแพรํทางวิชาการหลายแหลํง โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเปิด
โอกาสในการรับฟังความคิดเห็นท าให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางอิสระ ให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียน
อยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง 

3. ด้านสวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจ 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา มี

ปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญก าลังใจ มีความมั่นคงในการ
ท างานการ วางแผนในการแสวงหาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพได๎อยํางอิสระ มีทิศทางและข๎อตกลงที่
ชัดเจน รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือสร๎างเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
บุคลากร เจ๎าหน๎าที่และคนงาน 

4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา มี

ปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี 
จัดเข๎าคํายคุณธรรม เชิญวิทยากรท๎องถิ่น หรือผู๎น าทางศาสนามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน น านักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการ เป็นแหลํงอ๎างอิงความรู๎ทางการศึกษา 
หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลายตอบสนองตํอความต๎องการ
ของผู๎เรียน มีบรรยากาศกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดกิจกรรมโครงการตําง ๆ ให๎แกํ
นักเรียนที่มีจ านวนมากในแตํละปี อีกทั้งมีความหลากหลาย มีกิจกรรมที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎น
การปฏิบัติจริง โรงเรียนมีการสํงเสริมการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยพร๎อมกับการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรระหวํางอาจารย์ผู๎สอน 
รวมทั้งบริการวิชาการในด๎านการจัดการเรียนการสอนทั้งศึกษาดูงานและโครงการความรํวมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนตําง ๆ จัดกจิกรรมการเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 

5. ด้านผู้เรียน 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา มี

ปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง มีการสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ตามความถนัด 
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ความสนใจของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา ในโอกาสตําง ๆ สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านวิชาการ สํงเสริมให๎นักเรียนรํวม
กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม สํงเสริมผู๎เรียนทักษะด๎านการฟัง พูด อํานเขียน  และสื่อความหมาย 
ด๎านภาษาไทย สํงเสริมให๎ประชากรในวัยเรียนเข๎าเรียนอยํางทั่วถึง โรงเรียนมีการสร๎างนวัตกรรม เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนมีเสรีภาพในการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ ผู๎เรียนรักโรงเรียน เน๎นให๎ผู๎เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชิงวิจารณญาณ ผู๎เรียนมีคุณภาพดีมากสามารถน าความรู๎ที่ได๎
จากการเรียนเชื่อมโยงไปใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  สํงเสริม
ประชาธิปไตยและความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

6. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 พบวํา มี

ปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลดี คือ โรงเรียนตั้งอยูํกลางชุมชน ท าให๎เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมูํบ๎าน มี
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยํางหลากหลาย 
เชํน วัดป่าแมํเหมืองหลวง อนามัยแมํเหมืองหลวง โบสถ์คริสต์ และน้ าตกภายในหมูํบ๎าน มีเครื่องมือ
และอุปกรณพ์ร๎อมตํอการเรียนรู๎และการท างาน มีการใช๎สื่อที่หลากหลาย 

จุดอ่อนของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
1. ด้านบุคลากร 
บุคลากรของโรงเรียนมีทั้งสิ้น 16 คน สอนตรงวุฒิการศึกษาจ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 

50 และสอนไมํตรงตามวุฒิการศึกษาจ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 50 ท าให๎ครูที่สอนไมํตรงตามวุฒิ
การศึกษาต๎องได๎รับการพัฒนาและอบรมอยํางสม่ าเสมอ ประกอบกับบุคลากรมีการย๎ายเข๎า ย๎ายออก 
ทุกปีการศึกษา สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู๎เรียนขาดความตํอเนื่อง  และยังท า
ให๎ต๎องปรับเปลี่ยนการบริหารงานบํอย เกิดความลําช๎าในการท างานและการบริหารจัดการ บุคลากร
สายสนับสนุนมีการแบํงรายละเอียดของกรอบงานไมํชัดเจน ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เชํน 
งานการเงิน พัสดุ และงานฝ่ายเทคนิคตําง ๆ อีกท้ังครูยังมีภาระงานที่หนักนอกเหนือจากการสอน ท า
ให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํเต็มประสิทธิภาพเทําท่ีควร มีความซ้ าซ๎อนในการท างาน 

ครูขาดประสบการณ์ในการสร๎าง/ใช๎สื่อการเรียนการสอน และขาดความรู๎ความเข๎าใจใน
การใช๎สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการเรียนการสอน และการใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษามีน๎อย 

บุคลากรบางสํวนเป็นครูอัตราจ๎าง ระยะเวลาที่ท าการจ๎างสั้น เชํน จ๎างเหมา 4 เดือน จ๎าง
เหมาตามปงีบประมาณ ท าให๎ขาดความมั่นคงในอาชีพและความตํอเนื่องของงานที่ท า 

สวัสดิการด๎านตําง ๆ เชํน ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให๎กับบุคลากรมีน๎อย 
ครูประสบปัญหาการเดินทางที่ไกล มีความยากล าบาก ไมํสะดวก ท าให๎เกิดความเครียดและความ
กังวลใจหลายประการ 

2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
การบริหารจัดการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีประสิทธิภาพไมํสมบูรณ์ ไมํมีแผนการ

พัฒนาโรงเรียนระยะกลางและระยะยาว (10 – 20 ปี)  
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า คอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอ

ตํอจ านวนนักเรียน ก าลังไฟฟ้าในฤดูฝนดับบํอยดับนานหลายวัน ท าให๎การท างานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ใช๎ไฟฟ้าและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําช๎า รวมทั้งยังขาดแคลน
แบตเตอร์รี่หรือเครื่องปั่นไฟส ารอง  

การขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไมํเพียงพอ
กับความต๎องการและความจ าเป็นที่จะใช๎เหมาะสม 

การขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออํานประกอบ แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนและชุมชน  
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท าให๎ผู๎เรียนไมํสามารถศึกษาหาความรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย 

4. ด้านผู้เรียน 
ปัญหาการสื่อสารที่ไมํเข๎าใจกันระหวํางครูและนักเรียน เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํใช๎

ภาษาท๎องถิ่นมากกวําภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล และชํวงชั้นที่ 1 พ้ืนฐานความรู๎
ของนักเรียนแตกตํางกันท าให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความยุํงยาก  นักเรียนขาด
ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดแก๎ปัญหาและตัดสินใจ 
ผู๎ปกครองขาดความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 2551 จึงไมํสามารถสะท๎อนความคิดเห็นได๎
มากเทําท่ีควร อีกท้ังนักเรียนบางคนขาดเรียนบํอย เนื่องจากผู๎ปกครองพาไปท างานในตํางจังหวัดด๎วย 
หรือมีกิจกรรมทางประเพณีบํอย สํงผลให๎การเรียนไมํตํอเนื่อง 

5. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ 
ห๎องเรียนมีจ านวนไมํเพียงพอ ต๎องเข๎าเรียนในห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ระยะทางและถนน 

ในการเดินทางล าบาก ในฤดูฝน ท าให๎ครูและบุคลากรเดินทางไปสอนนักเรียนและไปอบรมที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 ยากล าบาก 

สภาพอาคารเกํา ช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากกํอสร๎างมาเป็นเวลานาน ขาดความปลอดภัย 
โอกาสของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

 1. สถานศึกษา 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎บุคลากรเพ่ิมพูนความรู๎ จัดให๎มีการพัฒนาความรู๎อยํางสม่ าเสมอ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีแหลํงสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง โรงเรียนมีหนํวยงานสนับสนุนใน
การท างานที่ดี และมีคุณภาพ มีแหลํงเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีความพร๎อมด๎าน
กายภาพ วัสดุอุปกรณ์การเรียน ความปลอดภัย อยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดี เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎  
สถานศึกษา อยูํในแหลํงเรียนรู๎ ท าให๎เป็นจุดเดํน ดึงดูดความสนใจของผู๎มีความรู๎ความสามารถมา
สมัครมารํวมในการท างาน 
 2. ด้านบุคลากรและนักเรียน  

ผู๎ปกครอง บุคลากร ครอบครัว และชุมชนภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการ
สอน มีปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎มีความรู๎ในท๎องถิ่นมาเป็นวิทยากรชํวย มีผู๎บริหารที่มีความสามารถ มีความ
เข๎าใจ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการวางแผนงาน เพ่ือสนับสนุนโครงการตําง ๆ ในอนาคต 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับตํางประเทศมาก

ขึ้น การปฏิรูป/การพัฒนา การศึกษา ท าให๎โรงเรียนมีโอกาสเข๎าไปมีสํวนรํวมในกระบวนการปฏิรูป/
พัฒนาการศึกษาของชาติได๎มากขึ้นได๎ท าหน๎าที่ตามพันธกิจได๎อยํางเต็มที่  

อุปสรรค/ข้อจ ากัด โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
 1. ด้านบุคลากร  

มีข๎อจ ากัดด๎านอัตราก าลังของบุคลากร กฎระเบียบวิธีปฏิบัติมีรายละเอียด ซับซ๎อนมากขึ้น
เป็นอุปสรรคบั่นทอนก าลังใจของผู๎ปฏิบัติงาน การก าหนดภาระงานในโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ไมํ
เหมาะสมกับภารกิจหลักของโรงเรียนที่มุํงพยายามใช๎เวลากับการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนมากที่สุด 
ทางโรงเรียนมีข๎อจ ากัดในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน๎าที่แทนบุคลากรที่ลาคลอด ลาป่วย ฯลฯ 
 2. ด้านการบริหารงาน  

ราคาสินค๎าและคําครองชีพสูงขึ้นท าให๎คําใช๎จํายของโรงเรียนสูงขึ้นตาม  แตํรายได๎เทําเดิม
เนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติคําธรรมเนียมการศึกษา คําอาหารและเครื่องดื่มมีความลําช๎า และมักไมํ
อนุมัติตามความจ าเป็นที่ต๎องการ 

ชุมชน ผู๎ปกครอง มีฐานะยากจน ไมํสามารถสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
และการเรียนของบุตรหลานได๎มากเทําที่ควร 

การอพยพเคลื่อนย๎ายของประชากรวัยเรียนที่ย๎ายไปรับจ๎างงานตํางพ้ืนที่  ท าให๎เกิดปัญหา 
อุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานของครูและโรงเรียน 

ขาดการติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน องค์กรที่เกี่ยวข๎องหรือที่อ่ืน ๆ ที่เข๎ามาชํวย
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด๎านอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
 3. ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี  

การพัฒนาโรงเรียนด๎านกายภาพไมํสามารถท าได๎โดยการตัดสินใจของหนํวยงานเนื่องจากมี
ข๎อจ ากัด ข๎อบังคับ  
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎ไมํสามารถจัดหาหรือบริหาร
จัดการหรือน ามาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม  

ดังนั้น จึงสรุปได๎วํา ประเด็นปัญหาหรือปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหากํอนจะน าไปพัฒนา ได๎แกํ 
ด๎านบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาไมํตรงกับรายวิชาที่สอน ท าให๎ขาดประสิทธิภาพใน
การสอนและการบริหารจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบํงรายละเอียดของกรอบงานไมํชัดเจน 
ด๎านการบริหารงานขององค์กร การบริหารจัดการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีประสิทธิภาพไมํ
สมบูรณ์ ด๎านการจัดการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า คอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอตํอจ านวน
นักเรียน ด๎านผู๎เรียน ผู๎ปกครองขาดความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 2551 จึงไมํสามารถ
สะท๎อนความคิดเห็นได๎มากเทําที่ควร และปัญหาการสื่อสารที่ไมํเข๎าใจกันระหวํางครูและนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํใช๎ภาษาท๎องถิ่นมากกวําภาษาไทยกลาง และด๎านสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและ
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วัสดุอุปกรณ์ ห๎องเรียนมีจ านวนไมํเพียงพอ ต๎องเข๎าเรียนในห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ระยะทางและถนน 
ในการเดินทางยากล าบาก  

ผลจากการศึกษาผู๎วิจัยได๎จ าแนกตามสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารสถานศึกษา และพัฒนา
คุณภาพงานการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรจึงสรุปได๎วํา กระบวนการ
บริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน สํงผลโดยตรงตํอการบริหารการจัดการการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนที่จัดใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จึงเป็นสาเหตุที่ท าให๎สถานศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน เกิดภาวะความขาดแคลนบุคลากร  ทั้งนี้
ผู๎วิจัยจะได๎น าข๎อมูลผลจากการสรุปวิเคราะห์ SWOTไปท าการสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนตํอไป 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ในขั้นตอนนี้ น าเสนอประเด็นส าคัญตามขั้นตอนเพ่ือพัฒนาบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะ
ความขาดแคลนบุคลากรประกอบด๎วย 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าเสนอประเด็นจากการท า (SWOT-Analysis) และประเด็นที่จะพัฒนา          
 ผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎เลําประสบการณ์ที่อยูํในโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวงมาพบวํา 
โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนสํวนใหญํเป็นชนเผํา กะเหรี่ยง ลีซอ 
และมูเซอ ตามล าดับ ซึ่งนักเรียนเหลํานี้จะมีปัญหาเรื่องการใช๎ภาษาและการออกเสียงที่ไมํชัดเจน ท า
ให๎เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่เข๎าใหมํในชั้นอนุบาล 1 
และไมํเคยได๎รับการเตรียมความพร๎อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากํอน ท าให๎ยากยิ่งในการสื่อสาร 
เพราะนักเรียนจะใช๎ภาษาถิ่นในการสื่อสารเป็นสํวนใหญํ โรงเรียนจึงต๎องมีครูชนเผําเพ่ือคอยสื่อสาร
และพัฒนาเด็กในด๎านตําง ๆ จนกวําจะสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมการเรียนรู๎ได๎ดีในล าดับตํอไป 
นอกจากนีโ้รงเรียนยังต๎องวางแผนการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนด๎วย โดยได๎จัด
ครูที่มีความรู๎ความสามารถที่แตกตํางกันออกไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน ถึงแม๎วําครูใน
โรงเรียนจะไมํตรงตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ก็ตาม ซึ่งสาระการเรียนรู๎ที่ขาดแคลน ได๎แกํ ครูเอก
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เอกปฐมวัย ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎หลักที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางยิ่ง ทางโรงเรียนจึงต๎องหาวิธีการเพ่ือแก๎ปัญหา
ตําง ๆ โดยการจัดครูที่มีความเหมาะสมและมีความถนัดในรายวิชาที่ขาดแคลน สํงเสริมสนับสนุนใน
เรื่องของการพัฒนาตนเองตามกลุํมสาระ สิ่งแรกที่ต๎องพัฒนา คือ "คุณภาพของครู" ซึ่งในปัจจุบัน
พบวํา การผลิตครูเฉพาะสาย เชํน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นสาขาที่ขาด
แคลน ท าให๎ต๎องน าครูจากสาขาอ่ืนมาทดแทน แตํโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวงโชคดีที่บุคลากรสํวน
ใหญ ํมีความพร๎อมในการปฏิบัติงานทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ ความช านาญ คุณธรรม มีความพร๎อมด๎าน
คุณวุฒิ มีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได๎น ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบ
สูง มีความคิดสร๎างสรรค์และทุํมเทเสียสละเพ่ืองานในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตน ครูและ
ผู๎ปกครองของโรงเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ และมีผู๎บริหารที่มีภาวะความเป็นผู๎น าสูง 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู๎ความสามารถและทุํมเทเสียสละในหน๎าที่ของตนเอง ท าให๎การจัด
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กิจกรรมการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ ทางด๎านเทคโนโลยี จัดเข๎าคําย
คุณธรรม เชิญวิทยากรท๎องถิ่น หรือผู๎น าทางศาสนามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน  น านักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการ เป็นแหลํงอ๎างอิงความรู๎ทางการศึกษา 
หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลายตอบสนองตํอความต๎องการ
ของผู๎ เรียน มีบรรยากาศกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดกิจกรรมโครงการ  
ตําง ๆ ให๎แกํนักเรียนที่มีจ านวนมากในแตํละปี อีกทั้งมีความหลากหลาย มีกิจกรรมที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ เน๎นการปฏิบัติจริง โรงเรียนมีการสํงเสริมการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยพร๎อมกับการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรระหวํางครูผู๎สอน 
รวมทั้งบริการวิชาการในด๎านการจัดการเรียนการสอนทั้งศึกษาดูงานและโครงการความรํวมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนตําง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
และสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในโอกาสตําง  ๆ สํงเสริมให๎
นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านวิชาการ สํงเสริมให๎นักเรียนรํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม สํงเสริม
ผู๎เรียนทักษะด๎านการฟัง พูด อํานเขียน และสื่อความหมายด๎านภาษาไทย สํงเสริมให๎ประชากรในวัย
เรียนเข๎าเรียนอยํางท่ัวถึง โรงเรียนมีการสร๎างนวัตกรรม เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนมีเสรีภาพในการ
แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ ผู๎เรียนรักโรงเรียน เน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
เชิงวิจารณญาณ ผู๎เรียนมีคุณภาพดีมากสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนเชื่อมโยงไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมประชาธิปไตยและความรับผิดชอบตํอ
สํวนรวม ซึ่งกิจกรรมตําง ๆ เหลํานี้ สํงผลให๎ผลคะแนน O-NET ของโรงเรียนสูงขึ้นตามไปด๎วย 
ดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 27.33 41.23 38.15 40.00 29.00 
สังคมฯ 33.33 44.15 37.54 36.67 39.33 
อังกฤษ 6.67 29.62 24.04 22.08 23.75 
คณิต 21.67 41.15 24.62 32.50 32.50 
วิทย์ 39.58 30.19 30.88 33.25 33.92 
สุขศึกษา 55.00 42.72 48.31 59.33 47.33 
ศิลปะ 30.00 37.31 41.54 36.67 36.67 
กอท. 48.33 48.00 43.69 46.00 47.33 
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ตารางที่ 4-8 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 32.83 47.74 55.05 43.69 36.54 
สังคมฯ 30.17 42.00 51.27 37.14 48.20 
อังกฤษ 9.67 23.17 25.27 30.00 23.60 
คณิต 21.00 32.40 24.95 17.94 26.24 
วิทย์ 19.06 25.67 36.18 33.14 33.60 
สุขศึกษา 62.50 49.58 63.64 60.00 61.75 
ศิลปะ 22.08 42.50 46.14 42.50 38.50 
กอท. 32.50 43.00 57.64 38.86 42.40 

            
 จากเงื่อนไขปัจจัยดังกลําว การบริหารงานของโรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวงต๎องอาศัยความ
รํวมมือและความรับผิดชอบรํวมกัน เพ่ือเกิดการพัฒนาโดยต๎องอาศัยผู๎น ารํวมกับครูผู๎สอนและ
ผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนปฏิบัติงานตําง ๆ โดยผู๎น าต๎องชํวยสร๎างความเข๎าใจ คอยให๎การสนับสนุน
และความชํวยเหลือในการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย เพ่ือให๎เกิดผลดีที่สุดตํอผู๎เรียนและชุมชนตํอไป 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นหาแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
การสังเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

1. ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ  
1.1 การแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการอยํางเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถ

หรือไม ํ
1.2 การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น จัดท าอยํางไร 
1.3 การให๎บุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการประเมินแผนงานอยํางไร 
1.4 การสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารํวมอบรมทางวิชาการ อะไรบ๎าง ระยะเวลานานเพียงใด 

ความถี่ในการอบรวมตํอภาคเรียนเป็นอยํางไร 
1.5 การติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรโดยการตรวจแผนการสอนเป็น

อยํางไร 
2. ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ  

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานงบประมาณ มีกระบวนการ
อยํางไร 

2.2 มีการแตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณ อยํางไร 
2.3 งบประมาณท่ีได๎รับการอดหนุนจากแหลํงใดบ๎าง เพียงพอหรือไมํ 
2.4  การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ มีวิธีการด าเนินการอยํางไร 



98 
 

2.5 การติดตามผลการด าเนินงานด๎านงบประมาณอยํางตํอเนื่องหรือไมํ 
3. ด้านการปฏิบัติงานบุคคล  

3.1  การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสภาพกระบวนการเป็นอยํางไร 
3.2  การคัดเลือกบุคลากรให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางไร 
3.3  การก าหนดจัดท าหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลบุคลากรในสถานศึกษามีหรือไมํ

อยํางไร 
3.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางไร 
3.5 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยํางไร 

4. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
4.1 การก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปของโรงเรียน เป็นอยํางไร 
4.2 การท างานของบุคลากรในการจัดท างานธุรการ ข๎อมูลสารสนเทศ มีหน๎าที่

รับผิดชอบอะไรบ๎าง 
4.3 มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนหรือไมํ อยํางไร 

 
ประเด็นในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย 
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ทํานคิดเห็นและ มีแนวทางการจัดปัจจัยด๎านตําง  ๆ เหลํานี้ เพ่ือพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรของเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน อยํางไร 

  1. การปฏิบัติงานวิชาการ 
  2. การปฏิบัติงานงบประมาณ 
  3. การปฏิบัติงานบุคคล 
  4. การปฏิบัติงานทั่วไป 
 ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากการสนทนากลุํม มีดังนี้ 
 ตารางที่ 4-9 แสดงชื่อ/ต าแหนํงผู๎ให๎ข๎อมูลในการสัมภาษณ์และต าแหนํงของผู๎สนทนากลุํม 
(Focus Group Discussion) ที่ให๎ข๎อมูลในการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลน
บุคลากร เครือขํายโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา  
10.00 น. -12.00 น. สถานที่ ณ โรงเรียนบ๎านแมํเหมืองหลวง จ านวน 16 คน 
  

ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง 
1. นายพันรบชนะศึก ปันยศ ผู๎อ านวยการ 
2. นายวิบูลย์ ศิริค า ครู คศ.2 
3. นายศรัณย์ แขไข ครู คศ.2 

4. นายเลิศอนันต์ ไพรพนากุล ครู คศ.2 

5. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร ครู คศ.1 
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ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง 
6. นายไพศาล น๎อยม๎ุง ครู คศ.1 

7 นางสาวชรินทร์รัตน์ วรรณศักดิ์เจริญ ครู คศ.1 

8 นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข ครู คศ.1 

9 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิกัน ครู คศ.1 

10 นางสาวจินตนา ปาลี ครู คศ.1 

11 นายโยธิน ตาน๎อย ครู คศ.1 

12 นางเบญญาภา บุญระชัยสวรรค์ ครู คศ.1 

13 นางศรีไพร ธรรมวันตา พนักงานราชการ 
14 นางสาวมณีวา พงศ์ไพรวัน ครูอัตราจ๎าง 
15 นางสาววงจันทร์ จันทร์ศิริ ครูอัตราจ๎าง 
16 นางสาวสุพิน ภาพพิกุล ธุรการ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 16 คน 

 การสนทนากลุํมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลน
บุคลากร ในเครือขํายโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 
10.00 น.-12.00 น. สรุปได๎ ดังนี้ 
 1) ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ประเด็นค าถามที่ 1 การแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการอยํางเหมาะสมกับความรู๎
ความสามารถหรือไมํ 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํางานวิชาการเป็นหัวใจ
ส าคัญของสถานศึกษา เพราะวิชาการชํวยพัฒนาความคิด สติปัญญาของผู๎เรียน ท าให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพ มีความรู๎ มีจริยธรรมและคุณสมบัติเฉพาะที่มีคุณคําตํอสังคม ผู๎บริหารสถานศึกษาจึงต๎องให๎
ความส าคัญตํอการด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา ดังนั้น การที่ผู๎บริหารสถานศึกษาจะแตํงตั้ง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการจึงต๎องคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับงานวิชาการคือมีความรู๎ 
ความสามารถ มปีระสบการณ์ มีใจมุํงมั่น มีเจตนาแนํวแนํในงานวิชาการ ตลอดจนเข๎าใจขอบเขตการ
ด าเนินงานและภาระหน๎าที่ของวิชาการอยํางแท๎จริง 
 สรุปได๎วํา การที่ผู๎บริหารสถานศึกษาจะแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการนั้นต๎องคัด
สรรบุคคลที่มีความเหมาะสมกับความรู๎ ความสามารถ มีใจมุํงมั่น แนํวแนํในงานวิชาการอยํางแท๎จริง  
 ประเด็นค าถามที่ 2 การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น จัดท าอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา หลักสูตรเป็นหลักส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสูํเป้าหมายของการศึกษา ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช๎จึงจ าเป็นต๎องศึกษาให๎เข๎าใจซึ่งจะท าให๎การจัดการศึกษาด าเนินไปด๎วยดี ทั้งแกํ
ผู๎ เ รี ยนและชํ วยให๎ครูผู๎ สอนได๎มีทิศทางและสามารถก าหนดการสอนได๎ อีกด๎ วย  ดั งนั้ น 
การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่นจึงมีวิธีการจัดท าดังนี้ ศึกษาจุดมุํงหมายของ
หลักสูตรแตํละกลุํมวิชา เลือกเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู๎ตําง ๆ ที่คาดวําจะชํวยให๎ผู๎เรียนพัฒนา
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ไปสูํจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ โดยเลือกเนื้อหาที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น พร๎อมทั้งก าหนดเวลา
เรียนที่เหมาะสมด๎วย ตลอดจน จัดท าคูํมือครู เอกสารหลักสูตรท๎องถิ่น แผนการจัดการเรียนการสอน 
แบบเรียนประกอบการสอนและการประเมินหลักสูตร เป็นการหาค าตอบวําหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่
ก าหนดไว๎ในจุดมุํงหมายหรือไมํ ซึ่งผู๎ประเมินต๎องวางโครงการประเมินผลไว๎ลํวงหน๎า 
 สรุปได๎วํา การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่นนั้น ต๎องศึกษาจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตร เลือกเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่น จัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในหลักสูตรและการ
ประเมินผลหลักสูตร 

ประเด็นค าถามที่ 3 การให๎บุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการประเมินแผนงาน
อยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา แผนคือสิ่งที่แสดงความ
ตั้งใจลํวงหน๎าที่จะด าเนินการภายในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให๎บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว๎ ซึ่งเป็นผลที่
ได๎จากการวางแผนในสถานศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องเป็นผู๎น าในการวางแผนในการท างาน 
เพ่ือที่จะให๎ได๎ผลงานออกมาตามแผนที่ได๎วางไว๎ ซึ่งแผนงานมีหลายระยะ เชํน ระยะสั้น ระยะเวลา  
6-12 เดือน ระยะกลาง ระยะเวลา 1-5 ปี และระยะยาว ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป เมื่อมีแผนงานของ
สถานศึกษาแล๎ว ก็มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว๎ จากนั้นก็มีการประเมินแผนงานวําก๎าวหน๎า
ไปมากน๎อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว๎หรือไมํ ผู๎บริหารสถานศึกษาควรให๎บุคลากรใน
สถานศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการประเมินแผนงาน โดยให๎สังเกตวําแผนงานนั้น มีความยืดหยุํน มีความ
ครอบคลุม คุ๎มคําใช๎จําย ความชัดเจน ระยะเวลาของแผน มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ความปกปิดและ
ความเปิดเผย ความมีเหตุผล ความสอดคล๎อง การเน๎นถึงอนาคตและความตํอเนื่อง 
 สรุปได๎วํา ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องแตํงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาให๎มีสํวนรํวมในการ
ประเมินแผนงาน โดยยึดหลักความยืดหยุํน ความครอบคลุม ความชัดเจน ความมีเหตุผล ความ
สอดคล๎อง ความตํอเนื่อง และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 ประเด็นค าถามที่ 4 การสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารํวมอบรมทางวิชาการ อะไรบ๎าง ระยะ
เวลานานเพียงใด ความถี่ในการอบรมตํอภาคเรียนเป็นอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การสํงเสริมให๎บุคลากร
เข๎ารํวมอบรมทางวิชาการ เป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษารํวมกับฝ่ายวิชาการที่จะสํงเสริมให๎
บุคลากรในสถานศึกษาของตน ทุกกลุํมสาระวิชาและบํอยครั้งเทําที่จะท าได๎ในหนึ่งภาคเรียน ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูํกับความจ าเป็นของแตํละกลุํมสาระวิชานั้น ๆ การเข๎ารํวมอบรมทางวิชาการมีดังนี้ อบรม
เกี่ยวกับการใช๎หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์หลักสูตร อบรมการพัฒนาหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชํน การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎ การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท า
เครื่องมือวัดผลประเมินผล ซึ่งในการอบรมแตํละหลักสูตร ใช๎เวลา 1-3 วัน ใช๎การอบรมในชํวงปิด
ภาคฤดูร๎อน เพ่ือที่บุคลากรในสถานศึกษาจะได๎เข๎าอบรมทุกคนและมีเวลาศึกษาเรียนรู๎และลงมือ
ปฏิบัติได๎อยํางเต็มที ่
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 สรุปได๎วํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่ในการสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารํวมอบรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ และการวัดผลประเมินผล โดยให๎บุคลากรทุกคน
ได๎มีสํวนรํวมในการอบรมและจัดท าในชํวงปิดภาคเรียนภาคฤดูร๎อน 
 ประเด็นค าถามที่ 5 การติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรโดยการตรวจ
แผนการสอนเป็นอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การสอนของครูเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการน าหลักสูตรไปใช๎เพราะถึงแม๎วําจะมีสิ่งตําง ๆ พร๎อมมูล หลักสูตรก็ยังไมํ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได๎ ถ๎าครูยังไมํได๎ลงมือสอน ครูเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช๎ การเอา
ใจใสํตํอการสอนให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม โดยน ามา
บรรจุในแผนการจัดการเรียนการสอนให๎ครบถ๎วน ผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่ให๎ความรู๎ ความ
สะดวก ค าแนะน า ก าลังใจแกํครู ตลอดจนแตํงตั้งบุคลากรฝ่ายวิชาการตรวจแผนการจัดการเรียนการ
สอนของครูและการเรียนของเด็กบังเกิดผล โดยสังเกตจากรูปแบบของแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ก าหนดไว๎ เรียงล าดับขั้นตอนถูกต๎อง เริ่มตั้งแตํจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล วําสอดคล๎องถูกต๎องหรือไมํ ตลอดจนก าหนดเวลาที่สํงแผนการจัดการเรียนการสอน
ลํวงหน๎าให๎แนํนอนทุกกลุํมสาระวิชา 
 สรุปได๎วํา การจัดการเรียนการสอน เป็นจุดมุํงหมายหลักของโรงเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นคน
เกํง คนดี มีความสุข ผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่อ านวยความสะดวก แนะน าชํวยเหลือ ให๎ความรู๎และ
แตํงตั้งบุคลากรฝ่ายวิชาการท่ีคอยตรวจความถูกต๎องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนการสอน 
 2) ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ  
 ประเด็นค าถามที่ 1 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานงบประมาณ  
มีกระบวนการอยํางไร 
 ผู๎ ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษามํุงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว โปรํงใส และ
ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการบริหาร มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน ให๎
มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได๎จากบริการมาใช๎บริหาร
จัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผู๎เรียน ดังนั้นสถานศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จึงมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของงานงบประมาณ ดังนี้ การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของหนํวยงานเหนือสถานศึกษา จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา จัดท ารายละเอียด
แผนงานโครงการ จัดท ากรอบประมาณการรายจําย จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา การ
จัดสรรงบประมาณ การเบิกจํายและอนุมัติงบประมาณ การจัดท าแผนการใช๎งบประมาณรายไตรมาส 
เสนอแผนการใช๎งบประมาณวงเงินรวมผํานเขตพ้ืนที่การศึกษา เบิกจํายงบประมาณประเภทตําง ๆ 
การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงินพัสดุและสินทรัพย์ 
 สรุปได๎วํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด๎านงานงบประมาณ
อยํางชัดเจน มีข้ันตอน ละเอียดและโปรํงใส 
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 ประเด็นค าถามที่ 2 มีการแตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณ อยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา  งานงบประมาณเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาจึงควรแตํงตั้งบุคลากรที่มีความรู๎ 
ความสามารถมารับผิดชอบงานงบประมาณ ดังนั้น ผู๎บริหารสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่ง
สา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการงานงบประมาณ โดยแตํงตั้งครูผู๎ที่มีวุฒิ
การศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เป็นหัวหน๎างานและคณะกรรมการอีกจ านวน 1-2 คน 
รํวมกันรับผิดชอบงานงบประมาณ ได๎แกํ จัดท าและเสนอของบประมาณ ตรวจสอบ -ติดตาม-
ประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินและผลการด าเนินงาน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ทุนการศึกษา การเงินและการบัญชี 
 สรุปได๎วํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการแตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณ ตาม
จ านวนบุคลากรที่มีอยูํ โดยแตํงตั้งให๎ผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถด๎านการบัญชีเป็นหัวหน๎างาน 

 ประเด็นค าถามที่ 3 งบประมาณท่ีได๎รับการอดหนุนจากแหลํงใดบ๎าง เพียงพอหรือไมํ 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การบริหารการศึกษาให๎มี
คุณภาพต๎องอาศัยความพร๎อมด๎านปัจจัยหลาย ๆ ด๎าน งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร
การศึกษา ถ๎างบประมาณมีมากหรือเพียงพอก็จะท าให๎การบริหารงานเป็นไปอยํางคลํองตัว ซึ่งจะ
สํงผลให๎คณะกรรมการผู๎ปฏิบัติหน๎าที่งานแตํละด๎าน ท างานได๎อยํางราบรื่น ขจัดอุปสรรคปัญหาอันที่
จะเกิดกับงานได๎เป็นอยํางดี ครูผู๎สอนก็จะมีสื่อการสอน อุปกรณ์ประกอบการสอนอยํางมีคุณภาพ 
และครบถ๎วน ผู๎เรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ส าหรับงบประมาณของสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎รับจากงบประมาณหลักจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ใช๎จํายเป็นเงินเดือน คําจ๎างประจ า เงินสวัสดิการตําง ๆ สํวนเงินนอกงบประมาณได๎รับจากหนํวยงาน
ในท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนต าบลและเงินกิจกรรมอ่ืน ๆ เชํน เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด เงิน
สวัสดิการ เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ เงินทอดผ๎าป่าการกุศล เป็นต๎น ซึ่งเมื่อน ามาจัดสรรเพ่ือการ
บริหารงานในสถานศึกษาก็ยังคงไมํเพียงพอ 
 สรุปได๎วํา งบประมาณหลักได๎มาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํวนเงินนอกงบประมาณ ได๎มาจากหนํวยงานในท๎องถิ่นและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งไมํแนํนอน
และไมํเพียงพอ 
 ประเด็นค าถามที่ 4 การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ มีวิธีการ
ด าเนินการอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา สื่อการเรียนการสอน 
หนังสือ วัสดุอุปกรณ์การเรียนนั้นถือวําเป็นเครื่องมือของการเรียนรู๎ ท าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ ความ
เข๎าใจ สร๎างสถานการณ์การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน กระตุ๎นการพัฒนาหลาย ๆ ด๎าน เชํน ด๎านความคิด
และยังสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมให๎แกํนักเรียนด๎วย ดังนั้น ผู๎บริหารสถานศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน มีการสนับสนุนให๎ครูผู๎สอนผลิตสื่อการ
เรียนการสอน โดยใช๎วัสดุจากท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อและ
การใช๎สื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎ทันสมัย สํวนหนังสือได๎รับการจัดสรร
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการบริจาคจากหนํวยงานเอกชนและผู๎มีจิต
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ศรัทธา ส าหรับวัสดุอุปกรณ์การเรียนนั้นได๎รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนต าบล ท าให๎การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอยํางราบรื่นด๎วยดีระดับหนึ่ง 
 สรุปได๎วํา การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ โดยวิธีได๎รับการ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นต๎นสังกัด หนํวยงานของท๎องถิ่น
และการบริจาคของเอกชนและบุคลทั่วไป 

 ประเด็นค าถามที่ 5 การติดตามผลการด าเนินงานด๎านงบประมาณอยํางตํอเนื่องหรือไมํ 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การติดตามผลการ
ด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานด๎านงบประมาณ เพราะท า
ให๎เราทราบถึงผลของการด าเนินงานวําราบรื่น ประสบความส าเร็จ ตํอเนื่องหรือมีอุปสรรคปัญหา   
ใด ๆ ในระหวํางการด าเนินงาน ถ๎ามีปัญหาหรืออุปสรรคจะได๎มีการแก๎ไขอยํางทันทํวงที ไมํเป็นปัญหา
ที่ลุกลามยืดเยื้อตํอไป ดังนั้น ผู๎บริหารสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน จึงได๎มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด๎านงบประมาณอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ทราบวํา 
การด าเนินงานด๎านงบประมาณเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เพียงแตํงบประมาณท่ีได๎รับไมํเพียงพอที่จะ
น ามาจัดสรรในการบริหารงานของสถานศึกษาเทํานั้น 
 สรุปได๎วํา การติดตามผลการด าเนินงานด๎านงบประมาณของผู๎บริหารสถานศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎ก ากับติดตามอยํางตํอเนื่อง ท าให๎
ทราบถึงข้ันตอนการด าเนินงาน อุปสรรคและปัญหาได๎เป็นอยํางดี 
 3) ด้านการปฏิบัติงานบุคคล  

 ประเด็นค าถามที่ 1 การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสภาพกระบวนการเป็นอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การบริหารงานบุคคลเป็น
ภารกิจส าคัญที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เกิด
ความคลํองตัว มีอิสระภายใต๎กฎหมาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา มีความรู๎ความสามารถ มีขวัญก าลังใจได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนเป็นส าคัญ จึง
เป็นความจ าเป็นที่ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องสรรหา/เลือกสรร และการปรับสภาพบุคลากรให๎เหมาะสม
กับงาน ดังนั้น บุคคลที่อยูํในสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่ งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน จึงได๎มาจากกระบวนการบรรจุแตํงตั้งและสรรหา โดยการสอบแขํงขัน การสอบคัดเลือก 
การคัดเลือกในบางกรณีในต าแหนํงครูผู๎ชํวย รวมทั้งการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษในต าแหนํงครูผู๎ชํวย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
 สรุปได๎วํา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน มีการสรรหา/เลือกสรร โดยการสอบแขํงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกใน
บางกรณี 
 ประเด็นค าถามที่ 2 การคัดเลือกบุคลากรให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การคัดเลือกบุคลากรให๎
ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษานั้นเป็นหน๎าที่โดยตรงของผู๎บริหารสถานศึกษาที่ต๎องพิจารณาจากความรู๎ 
ความสามารถ วุฒิทางการศึกษา และความสมัครใจในการท างาน โดยจัดคนให๎เหมาะกับงาน งานที่
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ได๎มอบหมายจึงจะส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ส าหรับสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตามโครงสร๎างของสถานศึกษารับผิดชอบใน
แตํละด๎านไป โดยแบํงตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ครูงานวิชาการ ครูงาน
บุคคล ครูงานงบประมาณ ครูงานการบริหารทั่วไป ซึ่งแตํละงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ อยูํ เชํน 
งานวิชาการ มีครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระวิชา ครูวัดผลประเมินผล งานบุคคล มีครูประจ าชั้น ครูผู๎ดูแล
วินัยและการปกครอง งานงบประมาณ มีครูธุรการ ครูการเงิน-บัญชี และงานการบริหารทั่วไป มีครู
ประชาสัมพันธ์ ครูดูแลสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
 สรุปได๎วํา การคัดเลือกบุคลากรให๎ปฏิบัติหน๎าที่  เลือกตามการแบํงของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาจากความรู๎ ความสามารถและการอาสาท างาน 
 ประเด็นค าถามที่ 3 การก าหนดจัดท าหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลบุคลากรในสถานศึกษา 
มีหรือไมํ อยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การก าหนดจัดท า
หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลบุคลากรในสถานศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎อง
มี ดังนั้น สถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน มีการใช๎
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 เป็นแบบอยําง เชํน การ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การยกยํองเชิดชูเกียรติ การ
สร๎างขวัญและก าลังใจ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ครูผู๎สอนและหน๎าที่พิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
ยึดหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จึงสํงผลให๎การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไมํมีปัญหา ความ
เหลื่อมล้ า ข๎อขัดแย๎งใด ๆ เกิดความสามัคคี กลมเกลียว รํวมมือรํวมใจกันท างานเป็นอยํางด ี
 สรุปได๎วํา ผู๎บริหารสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน มีการก าหนดจัดท าหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลบุคลากรในสถานศึกษา ตามแบบอยําง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 
 ประเด็นค าถามที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนสุดท๎ายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาก็เชํนเดียวกัน หลังจากที่ผู๎บริหารสถานศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎มอบหมายให๎บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ
หน๎าที่ตําง ๆ ไปแล๎ว ได๎มีการประเมินผล โดยก าหนดหัวข๎อให๎รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรบางกรณี
กํอนที่จะมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีการนัดประชุมกลุํมยํอยเพ่ือท าความเข๎าใจถึง
รูปแบบและรายละเอียดของรายงานการปฏิบัติการ จากนั้นก็ให๎ครูหัวหน๎างานที่รับผิดชอบงานนั้น
กรองงานกํอนรายงานผู๎บริหารสถานศึกษาตํอไป 
 สรุปได๎วํา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นหน๎าที่ของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องออกแบบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดประเด็น
ให๎ครบถ๎วนและเหมาะสม 
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 ประเด็นค าถามที่ 5 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษามีความจ าเป็นอยํางยิ่งในยุคปัจจุบันที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก๎าวหน๎า
อยํางไมํหยุดยั้ง การพัฒนาคนให๎มีความรู๎ ความสามารถเพ่ิมเติมอยูํเสมอ จะท าให๎บุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถและทักษะในการศึกษาได๎ดีขึ้น ทางสถานศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข๎ารับการอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือที่จะได๎น ามาพัฒนาด๎านการเรียนการสอน โดย
ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูให๎หลากหลายและชัดเจน เชํน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตร
และการใช๎หลักสูตรการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ การผลิตและการใช๎สื่อการเรียนการสอน การ
นิเทศการสอน การวัดผลประเมินผล ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน 
 สรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยการสํงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับ
การอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามต าแหนํงและหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย เพ่ือที่จะน าความรู๎ที่
ได๎รับมาแลกเปลี่ยนกับบุคลากรทํานอ่ืนในโรงเรียนและเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถและ
ทักษะให๎กับตนเองด๎วย 
 4) ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
 ประเด็นค าถามที่ 1 การก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปของโรงเรียน เป็นอยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การปฏิบัติงานทั่วไป เป็น
งานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให๎กับการบริหารงานอ่ืน ๆ ให๎บรรลุตามมาตรฐาน มี
คุณภาพ และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ซึ่งสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎ก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปของโรงเรี ยนวํา มีบทบาทในการ
ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุํง
พัฒนาสถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม สํงเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยเน๎นความโปรํงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ ตลอดจนการม ี
สํวนรํวมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 สรุปได๎วํา สถานศึกษาได๎ก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปวํามีบทบาทในการ
ประสานสํงเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ มุํง
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารด๎วยความโปรํงใสและมีความรับผิดชอบ 
 ประเด็นค าถามที่ 2 การท างานของบุคลากรในการจัดท างานธุรการ ข๎อมูลสารสนเทศ มี
หน๎าที่รับผิดชอบอะไรบ๎าง 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา ท างานธุรการ และข๎อมูล
สารสนเทศ เป็นระบบงานที่มีความส าคัญตํอการบริหารการศึกษามาก ถ๎าเปรียบสถานศึกษาเป็นบ๎าน 
งานธุรการถือเป็นแมํบ๎านที่คอยดูแลควบคุมกิจกรรมที่เกิดภายในบ๎านทั้งหมด สํวนข๎อมูลสารสนเทศ 
คือรายละเอียดความเป็นไปของคนในบ๎าน สิ่งบํงบอกสภาพของบ๎านวําเป็นอยํางไร ซึ่งต๎องมีความเป็น
ปัจจุบันให๎มากท่ีสุด บุคลากรที่ผู๎บริหารสถานศึกษาจะมอบหมายให๎รับผิดชอบในงานดังกลําว ต๎องคัด
สรรเป็นอยํางดี เพราะบุคลากรงานธุรการ ต๎องมีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดท าทะเบียนรับสํง
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เอกสาร และหนังสือราชการ จัดท าและจัดสํงหนังสือราชการไปยังหนํวยงานตําง ๆ โต๎ตอบหนังสือ
ราชการจากหนํวยงานภายนอก จัดท าหนังสือรับรองประเภทตําง ๆ และเอกสารค าร๎อง จัดเก็บและ
ท าทะเบียนเอกสาร แยกประเภทและท าลายเอกสารตามระเบียบของราชการ ติดตามและ
ประสานงาน ค๎นหนังสือราชการกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให๎บริการและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในส านักงาน ควบคุมดูแลรับผิดชอบ การด าเนินงานด๎านสารบรรณของโรงเรียนให๎
เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง เรียบร๎อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือพัฒนาในปีตํอไป สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอฝ่ายบริหาร สํวนงานข๎อมูล
สารสนเทศ มีหน๎าที่ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ก าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดย
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด จัดท าส ามะโนนักเรียน
ตามที่ สพฐ. ก าหนด ดูแลระบบข๎อมูล และการจัดเก็บข๎อมูลให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบันการจัดเก็บและ
รายงานข๎อมูลสารสนเทศ รวบรวมข๎อมูลของโรงเรียน ให๎บริการสถิติและข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแกํครู 
นักเรียน บุคคลทั่วไป และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียน เผยแพรํข๎อมูลทั้งในรูปเอกสารและวิธีการ
อ่ืนตามความเหมาะสมกับนโยบายของสถานศึกษาและระเบียบราชการ จัดท าแผนงานโครงการ และ
ปฏิทินปฏิบัติงานข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานข๎อมูล
สารสนเทศแตํละกลุํม บริหารอยํางมีระบบและตํอเนื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก๎ไข
เพ่ือพัฒนาในปีตํอไป สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอฝ่ายบริหาร 

สรุปได๎วํา การท างานของบุคลากรในการจัดท างานธุรการ ข๎อมูลสารสนเทศ มีหน๎าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนรับสํงเอกสาร การตอบโต๎หนังสือราชการ ดูแลงานสารบรรณ
ของโรงเรียนให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับนักเรียน การ
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าส ามะโนนักเรียน จัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศ
ให๎บริการสถิติและข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกับบุคคลที่ต๎องการทราบ 
 ประเด็นค าถามที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนหรือไมํ อยํางไร 
 ผู๎ให๎สัมภาษณ์และผู๎รํวมสนทนาได๎กลําวไปในทิศทางเดียวกันวํา การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งเพ่ือให๎ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป ชุมชน ท๎องถิ่น หรือ
สถานศึกษาอ่ืนได๎รู๎จักสถานศึกษาของเรามากขึ้น ทางสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ได๎มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
ด๎วยการจัดแผํนป้ายนิเทศ การประประสัมพันธ์ผํานสื่อเครือขํายออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียน เผยแพรํ
ข๎อมูลในรูปเอกสารและวิธีการอ่ืน เชํน น ากิจกรรมการแสดงพ้ืนบ๎านไปรํวมแสดงในงานตําง ๆ ของ
อ าเภอปายและจังหวัดแมํฮํองสอน ตลอดจนจังหวัดใกล๎เคียง เชํน เชียงใหมํ นอกจากนี้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎ให๎ความอนุเคราะห์ชํวยงานตําง ๆ ของชุมชน ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล
ตําง ๆ โดยท าหน๎าที่เป็นพิธีกรของงานหรือเป็นมัคทายก เป็นต๎น 
 สรุปได๎วํา มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีสํวนท าให๎สถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 
เป็นที่รู๎จักมากขึ้น 
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 ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เรื่อง แนวทางการ
บริหารสถานศึกษาภายใต๎ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือขํายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 

จังหวัดแมํฮํองสอน แบํงมาตรฐานออกเป็น 4 ด๎าน สรุปได๎วํา 
  1) ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ 

การแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการได๎เหมาะสมตามความรู๎ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีใจมุํงมั่นตํองานวิชาการจริง สํวนการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น
โดยการศึกษาจุดมุํงหมายของหลักสูตร เลือกเนื้อหาที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น ก าหนดเวลา
เรียนที่เหมาะสม จัดท าคูํมือครู เอกสารหลักสูตรท๎องถิ่น แผนการจัดการเรียนการสอน แบบเรียน
ประกอบการสอน การประเมินหลักสูตร และบุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการประเมินงานทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว สถานศึกษาได๎จัดสํงบุคลากรเข๎าอบรม สัมมนา ดูงาน เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการใช๎หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล โดยใช๎เวลา 1-3 วัน ในชํวง
ปิดภาคฤดูร๎อน สํวนการติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรโดยการตรวจแผนการสอน เป็น
สิ่งที่ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องท าหน๎าที่ให๎สม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน เพ่ือมี่จะให๎ค าชี้แนะ ก าลังใจแกํ
ครูผู๎สอน 

  2) ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ 
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานงบประมาณ โดยจัดท าและเสนอ
ของบประมาณ โดยวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหนํวยงานที่สูงขึ้นไป จัดท าแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาการศึกษา จัดท ากรอบประมาณการรายจําย การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจํายและ
อนุมัติงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการบริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ โดยสถานศึกษา
ได๎มีการแตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณจากผู๎ที่มีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น
หัวหน๎างาน มีคณะท างาน อีก 1-2 คน งบประมาณที่ได๎รับสํวนใหญํได๎รับการอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเงินนอกงบประมาณจากหนํวยงานในท๎องถิ่นหรือมีผู๎บริจาค
ซึ่งไมํแนํนอนและไมํเพียงพอตํอการบริหารการศึกษา ส าหรับสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน 
ได๎รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารสํวนต าบลและการบริจาค  
มีการติดตามผลการด าเนินงานงบประมาณอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
อุปสรรคและปัญหาได๎เป็นอยํางดี 

 3) ด้านการปฏิบัติงานบุคคล  
  การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสภาพบุคลากรในสถานศึกษา ได๎รับการบรรจุ 
แตํงตั้งและสรรหา โดยการสอบแขํงขั้น การสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตามโครงสร๎างของสถานศึกษา แบํงเป็น ครูงานวิชาการ ครูงานบุคคล ครูงาน
งบประมาณ และครูงานการบริหารทั่วไป ตามการแบํงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากความรู๎ ความสามารถ และความสมัครใจ มีการก ากับดูแลบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยใช๎หลักเกณฑ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยการประชุมกลุํมยํอยและการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร สํวนการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาด๎วยการสํงเข๎าอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าความรู๎ที่ได๎รับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กัน 
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 4) ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
  สถานศึกษาได๎ก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปวํามีบทบาทในการประสาน
สํงเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ มุํงพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารด๎วยความโปรํงใสและมีความรับผิดชอบ ง านธุรการ ข๎อมูล
สารสนเทศ มีบุคลากรรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การจัดท าทะเบียนรับสํงเอกสารและหนังสือราชการ 
จัดท าและจัดสํงหนังสือราชการไปยังหนํวยงานตําง ๆ โต๎ตอบหนังสือราชการจากหนํวยงานภายนอก 
ดูแลรับผิดชอบงานด๎านสารบรรณของโรงเรียนให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และมีประสิทธิภาพ  
การรับนักเรียน จัดท าส ามะโนนักเรียน จัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศ ให๎บริการสถิติและข๎อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนกับบุคคลที่ต๎องการทราบ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด๎วยการจัดแผํนป้ายนิเทศ การจัดท าเป็นเอกสาร น ากิจกรรมการ
แสดง การประประสัมพันธ์ผํานสื่อเครือขํายออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต๎น 

ดังนั้น เมื่อสังเคราะห์ข๎อมูลจากการจัดสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) จะท าให๎
มองเห็นภาพรวมของการขาดแคลนบุคลากร ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ พบวํา การแตํงตั้ง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการได๎เหมาะสมตามความรู๎ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีใจมุํงมั่นตํอ
งานวิชาการจริง สํวนการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่นโดยการศึกษาจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตร เลือกเนื้อหาที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น ก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม จัดท าคูํมือ
ครู เอกสารหลักสูตรท๎องถิ่น แผนการจัดการเรียนการสอน แบบเรียนประกอบการสอน การประเมิน
หลักสูตร และบุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการประเมินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะ
ยาว นอกจากนี้สถานศึกษาได๎จัดสํงบุคลากรเข๎าอบรม สัมมนา ดูงาน เกี่ยวกับหลักสูตรและการใช๎
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล สํวนการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรโดยการตรวจแผนการสอน เป็นสิ่งที่ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องท าหน๎าที่ให๎สม่ าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือมี่จะให๎ค าชี้แนะ ก าลังใจแกํครูผู๎สอน  2. ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ พบวํา
สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานงบประมาณ โดยจัดท าและเสนอของบประมาณ 
โดยวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหนํวยงานที่สูงขึ้นไป จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
การศึกษา จัดท ากรอบประมาณการรายจําย การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจํายและอนุมัติ
งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการบริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ โดยสถานศึกษาได๎มีการ
แตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณจากผู๎ที่มีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหัวหน๎างาน 
มีคณะท างาน อีก 1-2 คน มีการติดตามผลการด าเนินงานงบประมาณอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ทราบถึง
ขั้นตอนการด าเนินงาน อุปสรรคและปัญหาได๎เป็นอยํางดี 3. ด้านการปฏิบัติงานบุคคล พบวํามีการ
สรรหา/เลือกสรร และการปรับสภาพบุคลากรในสถานศึกษา ได๎รับการบรรจุ แตํงตั้งและสรรหา โดย
การสอบแขํงขั้น การสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตาม
โครงสร๎างของสถานศึกษา แบํงเป็น ครูงานวิชาการ ครูงานบุคคล ครูงานงบประมาณ และครูงานการ
บริหารทั่วไป ตามการแบํงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากความรู๎ 
ความสามารถ และความสมัครใจ มีการก ากับดูแลบุคลากรในสถานศึกษา โดยใช๎หลักเกณฑ์ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํวนการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาด๎วยการสํงเข๎าอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าความรู๎ที่ได๎รับมาแลกเปลี่ยน
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เรียนรู๎กัน 4. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป พบวํา สถานศึกษาได๎ก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไป
วํามีบทบาทในการประสานสํงเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการบริหาร
การศึกษาทุกรูปแบบ มุํงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารด๎วยความโปรํงใส ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด๎วยการจัดแผํนป้าย
นิเทศ การจัดท าเป็นเอกสาร น ากิจกรรมการแสดง การประประสัมพันธ์ผํานสื่อเครือขํายออนไลน์ 
เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต๎น 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

  
จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร

ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
การบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพ่ือศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มเป้าหมาย 16 คน มีผลสรุปได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ SBM และ PDCA โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

การบริหารแบบกระบวนการ PDCA 
 P  =  Plan  คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดขึ้น 

  D  =  Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
  C  =  Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี 
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
  A  =  Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับ 

การบริหารแบบกระบวนการ SBM (School Based Management) 
 หลักการที่ส าคัญ ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้แก่ 

  •  หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ ไปยังสถานศึกษา 
  •  หลักการมีส่วนร่วม 
  •  หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
  •  หลักการบริหารตนเอง 
  •  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงได้ด าเนินการ
เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ในกรอบและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ในกิจกรรมของโครงการ
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ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยจัด
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ  โรงเรียนได้ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินโครงการที่แต่งตั้ง
โดยได้สรุปจากคณะปฏิบัติงาน  ได้มีความก้าวหน้าอย่างน้อยภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง สามารถสรุป
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  ประมาณ ร้อยละ 85 โดยเปรียบเทียบ
จากความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ  สรุปผลการด าเนินงานโดยรวม ดังนี้    

1. การด าเนินงานโครงการทุกโครงการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

2. การด าเนินงานโครงการส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะด้านต่างอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3. การด าเนินงานและโครงการตามมาตรฐานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จใน ระดับ ดี
มาก  ชุมชนมีความพึงพอใจ และให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

1. ด้านบุคลากร 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง คิดเป็นร้อยละ 100 มีปัจจัยที่ท าให้เกิดผลดี 

คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ครูมี
อิสระในการสอน การวิจัยและการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ครูและผู้ปกครองของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเทเสียสละเพ่ืองานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้ความสามารถและทุ่มเท
เสียสละในหน้าที่ของตนเอง  

บุคลากรของโรงเรียนไม่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ต้องได้รับการพัฒนาและ
อบรมอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับบุคลากรมีการย้ายเข้า ย้ายออก ทุกปีการศึกษา ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง และยังท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
บ่อย เกิดความล่าช้าในการท างานและการบริหารจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบ่ง
รายละเอียดของกรอบงานไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เช่น งานการเงิน พัสดุ และ
งานฝ่ายเทคนิคต่าง ๆ อีกทั้งครูยังมีภาระงานที่หนักนอกเหนือจากการสอน ท าให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร มีความซ้ าซ้อนในการท างาน 

ครูขาดประสบการณ์ในการสร้าง/ใช้สื่อการเรียนการสอน และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการเรียนการสอน  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีน้อย 

บุคลากรบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง  ระยะเวลาที่ท าการจ้างสั้น เช่น จ้างเหมา 4  เดือน 
จ้างเหมาตามปีงบประมาณ ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและความต่อเนื่องของงานที่ท า 

สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให้กับบุคลากรมี
น้อย ครูประสบปัญหาการเดินทางที่ไกล มีความยากล าบาก ไม่สะดวก ท าให้เกิดความเครียดและ
ความกังวลใจหลายประการ 
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2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีระบบบริหารจัดการที่

ดี  มีสถานภาพชัดเจน วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการพัฒนาปรับปรุงและจัดท าสื่อ
นวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มสาระ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ทั่วถึงจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและทันสมัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งมีชื่อเสียงเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กร 
มีแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการหลายแหล่ง โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเปิดโอกาสใน
การรับฟังความคิดเห็นท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ ไม่มีแผนการ
พัฒนาโรงเรียนระยะกลางและระยะยาว (10 – 20 ปี)  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จัดเข้าค่าย

คุณธรรม เชิญวิทยากรท้องถิ่น หรือผู้น าทางศาสนามาให้ความรู้แก่นักเรียน  น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ทางการศึกษา 
หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน มีบรรยากาศกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนที่มีจ านวนมากในแต่ละปี อีกทั้งมีความหลากหลาย มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
การปฏิบัติจริง โรงเรียนมีการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยพร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
รวมทั้งบริการวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งศึกษาดูงานและโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนต่าง ๆ จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า คอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ก าลังไฟฟ้าในฤดูฝนดับบ่อยดับนานหลายวัน ท าให้การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ไฟฟ้าและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่าช้า รวมทั้งยังขาด
แคลนแบตเตอร์รี่หรือเครื่องปั่นไฟส ารอง  

การขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไม่
เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นที่จะใช้เหมาะสม 

การขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

4. ด้านผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง มีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ

ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในโอกาส
ต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
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คุณธรรม ส่งเสริมผู้เรียนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านเขียน และสื่อความหมายด้านภาษาไทย ส่งเสริม
ให้ประชากรในวัยเรียนเข้าเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนมีการสร้างนวัตกรรม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนรักโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชิงวิจารณญาณ ผู้เรียนมีคุณภาพดีมากสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียน
เชื่อมโยงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้
ภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล และช่วงชั้นที่ 1 พ้ืนฐานความรู้
ของนักเรียนแตกต่างกันท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความยุ่งยาก นักเรียนขาด
ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 2551 จึงไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นได้
มากเท่าท่ีควร อีกท้ังนักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย เนื่องจากผู้ปกครองพาไปท างานในต่างจังหวัดด้วย 
หรือมีกิจกรรมทางประเพณีบ่อย ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

5. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ 
โรงเรียนตั้งอยู่กลางชุมชน ท าให้เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน มีสภาพแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น วัดป่าแม่
เหมืองหลวง อนามัยแม่เหมืองหลวง โบสถ์คริสต์ และน้ าตกภายในหมู่บ้าน มีเครื่องมือและอุปกรณ์
พร้อมต่อการเรียนรู้และการท างาน มีการใช้สื่อที่หลากหลายห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องเข้า
เรียนในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ระยะทางและถนนในการเดินทางล าบาก ในฤดูฝน ท าให้ครูและ
บุคลากรเดินทางไปสอนนักเรียนและไปอบรมท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ยากล าบาก 

สภาพอาคารเก่า ช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน  ขาดความ
ปลอดภัย 

5.1.3 แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการโดยคัดสรรบุคคลที่มี

ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีส่วนการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
นั้นได้ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร และมีการแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินแผนงาน โดยยึดหลักความยืดหยุ่น ความครอบคลุม ความชัดเจน และยังส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล
ประเมินผล โดยให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมและจัดท าในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอน เป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  
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2) ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านงานงบประมาณอย่าง

ชัดเจน มีขั้นตอน ละเอียดและโปร่งใส มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณ ตามจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ โดยแต่งตั้งให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบัญชีเป็นหัวหน้างาน งบประมาณ
หลัก การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ได้มาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนเงินนอกงบประมาณ ได้มาจากหน่วยงานในท้องถิ่นและการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ ได้ก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึงข้ันตอนการด าเนินงาน อุปสรรคและปัญหาได้เป็นอย่างดี 

3) ด้านการปฏิบัติงานบุคคล  
บุคลากรที่ควรรับการบรรจุแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างของสถานศึกษา 

แบ่งเป็น ครูงานวิชาการ ครูงานบุคคล ครูงานงบประมาณ ครูงานการบริหารทั่วไปควรปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างเต็มเวลา เต็มใจและเต็มความสามารถ ผู้บริหารควรเอาใจใส่ในการก ากับ ติดตาม นิเทศ 
การจัดการเรยีนการสอนของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยิ่งขึ้น ครูควรจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ ความสามารถของครู มีการศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้การผลิต
สื่อ การใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็ น
ส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเข้าอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

4) ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
งานด้านการปฏิบัติงานทั่วไปมีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ บุคลากรทุกคนร่วมกันหาวิธีการในการร่วมกัน
ดูแลและบริหารจัดการสถานศึกษา ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง มุ่งพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ วางระเบียบงานธุรการ ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งาน มีการตรวจสอบถ่วงดุล ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารที่เหมาะสม ควรส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน การ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้  มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยการจัดแผ่นป้ายนิเทศ เอกสาร การแสดงตามงาน  
ต่าง ๆ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร 
ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.2.1 สภาพการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  1  
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย      
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายเป็นหย่อม ๆ 
ในหมู่ที่ มีจ านวน 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่เหมืองหลวงเหนือ บ้านแม่เหมืองหลวงใต้ และบ้านดอย
หลวงมีประชากรประมาณ 350 คน ประชากรมีหลากหลายเผ่าที่อยู่รวมกัน มีเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าลีซอ   
เผ่ามูเซอ และเผ่าไทยใหญ่ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีผูกข้อมือกะเหรี่ยง 
(ปีใหม่เผ่ากะเหรี่ยง) พิธีกินวอ (ปีใหม่เผ่าลีซอ) วันคริสต์มาส วันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
และงานทอดผ้าป่าในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น  

โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบ SBM และ PDCA โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

การบริหารแบบกระบวนการ PDCA 
P  =  Plan  คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดขึ้น 

  D  =  Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
  C  =  Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี 
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
  A  =  Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับ 

การบริหารแบบกระบวนการ SBM (School Based Management) 
หลักการที่ส าคัญ ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้แก่ 
•  หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ ไปยังสถานศึกษา 
•  หลักการมีส่วนร่วม 
•  หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
•  หลักการบริหารตนเอง 
•   หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงได้ด าเนินการ

เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ในกรอบและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ในกิจกรรมของโครงการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยจัด
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ  โรงเรียนได้ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินโครงการที่แต่งตั้ง
โดยได้สรุปจากคณะปฏิบัติงาน  ได้มีความก้าวหน้าอย่างน้อยภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง สามารถสรุป
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  ประมาณ ร้อยละ 85 โดยเปรียบเทียบ
จากความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ  สรุปผลการด าเนินงานโดยรวม ดังนี้    

1. การด าเนินงานโครงการทุกโครงการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
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2. การด าเนินงานโครงการส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะด้านต่างอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3. การด าเนินงานและโครงการตามมาตรฐานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จใน ระดับ ดี
มาก  ชุมชนมีความพึงพอใจ และให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับ ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการวางแผนการใช้
บุคลากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้ในแผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ 
รวมทั้งมีการคาดคะเนความต้องการก าลังบุคลากรในอนาคต ส่วนปัญหาที่พบคือ ในด้านการวางแผน
งานบุคลากร คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีการวางแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน บุคลากรไม่
มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการวางแผน การวางแผนอัตราก าลัง
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัด ข้อเสนอแนะคือ ควรเสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน และควรให้ความรู้เรื่องการวางแผนแก่
บุคลากรทุกคน 

5.2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
1. ด้านบุคลากร  
มีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังของบุคลากร กฎระเบียบวิธีปฏิบัติมีรายละเอียด ซับซ้อนมาก

ขึ้นเป็นอุปสรรคบั่นทอนก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดภาระงานในโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ 
ไม่เหมาะสมกับภารกิจหลักของโรงเรียนที่มุ่งพยายามใช้เวลากับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมาก
ที่สุด ทางโรงเรียนมีข้อจ ากัดในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรที่ลาคลอด ลาป่วย 
ฯลฯ บุคลากรของโรงเรียนไม่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ต้องได้รับการพัฒนาและอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ ประกอบกับบุคลากรมีการย้ายเข้า ย้ายออก ทุกปีการศึกษา ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง และยังท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานบ่อย เกิด
ความล่าช้าในการท างานและการบริหารจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบ่งรายละเอียดของ
กรอบงานไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เช่น งานการเงิน พัสดุ และงานฝ่ายเทคนิค
ต่าง ๆ อีกทั้งครูยังมีภาระงานทีห่นักนอกเหนือจากการสอน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร มีความซ้ าซ้อนในการท างาน 

ครูขาดประสบการณ์ในการสร้าง/ใช้สื่อการเรียนการสอน และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการเรียนการสอน  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีน้อย 

บุคลากรบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง  ระยะเวลาที่ท าการจ้างสั้น เช่น จ้างเหมา 4  เดือน 
จ้างเหมาตามปีงบประมาณ ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและความต่อเนื่องของงานที่ท า 

สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให้กับบุคลากรมี
น้อย ครูประสบปัญหาการเดินทางที่ไกล มีความยากล าบาก ไม่สะดวก ท าให้เกิดความเครียดและ
ความกังวลใจหลายประการ 
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2. ด้านการบริหารงาน  
ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสูงขึ้นตาม แต่รายได้เท่า

เดิมเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารและเครื่องดื่มมีความล่าช้า และมัก
ไม่อนุมัติตามความจ าเป็นที่ต้องการ 

ชุมชน ผู้ปกครอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน และการเรียนของบุตรหลานได้มากเท่าท่ีควร 

การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนที่ย้ายไปรับจ้างงานต่างพ้ืนที่ ท าให้เกิด
ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานของครูและโรงเรียน 

ขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือที่อ่ืน ๆ ที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
3. ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี  
การพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพไม่สามารถท าได้โดยการตัดสินใจของหน่วยงาน

เนื่องจากมีข้อจ ากัด ข้อบังคับ ห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ระยะทางและถนนในการเดินทางล าบาก ในฤดูฝน ท าให้ครูและบุคลากรเดินทางไปสอนนักเรียนและ
ไปอบรมท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ยากล าบาก 

สภาพอาคารเก่า  ช ารุดทรุดโทรม  เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน  ขาดความ
ปลอดภัย 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถจัดหาหรือ

บริหารจัดการหรือน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า คอมพิวเตอร์ไม่

เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ก าลังไฟฟ้าในฤดูฝนดับบ่อยดับนานหลายวัน ท าให้การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ไฟฟ้าและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่าช้า รวมทั้งยังขาด
แคลนแบตเตอร์รี่หรือเครื่องปั่นไฟส ารอง  

การขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไม่
เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นที่จะใช้เหมาะสม 

การขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

6. ด้านผู้เรียน 
ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้

ภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล และช่วงชั้นที่ 1 พ้ืนฐานความรู้
ของนักเรียนแตกต่างกันท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความยุ่งยาก นักเรียนขาด
ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
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ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 2551 จึงไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นได้
มากเท่าท่ีควร อีกท้ังนักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย เนื่องจากผู้ปกครองพาไปท างานในต่างจังหวัดด้วย 
หรือมีกิจกรรมทางประเพณีบ่อย ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

ซึ่งสอดคล้องกับ ภิญโญ  สาธร (2549, หน้า 242) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าเป็นการใช้คนให้
ท างาน ให้ได้ผลดีที่สุดภายในเวลาอันสั้นที่สุด สิ้นเปลืองเงินทองและวัสดุอุปกรณ์น้อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันคนที่เราใช้นั้นก็มีความสุข มีความพอใจที่จะให้ผู้บริหารใช้ พอใจที่จะท างานตามที่
ผู้บริหารต้องการ และเกิดประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย ในขณะที่ รุ่ง พูลสวัสดิ์ (2550, หน้า 49) 
ได้กล่าวว่า เป้าหมายของงานบุคคล คือ การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
ความต้องการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถจูงใจ ธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้พึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของหน่วยงาน ส่วนทางด้าน เมธี  ปิลันธนานนท์ 
(2549, หน้า 3) กล่าวว่างานบุคคลเป็นความพยายามในการจัดให้บุคคลในหน่วยงานทุกต าแหน่ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคคลเหล่านั้นเล็งเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของตนรวมถึง
ความเจริญของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และ กิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 82) กล่าวว่า งาน
บุคคล เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด และด าเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายในส่วนของตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีจ านวนเพียงพอต่องานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดประโยชน์เต็มที่ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติให้
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ ในขณะที่ ธงชัย  สันติ
วงษ์ (2549, หน้า 3) กล่าวว่างานบุคคลเป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจการทั้งปวง
เกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ เ พ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ศิริวรรณ อรุณปรีย์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอสบเมย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ในด้านการปฏิบัติงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงมอบหมายงาน
ตามหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจ ได้แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
อย่างยุติธรรม จัดท าแผนโครงการของงานบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนปัญหาที่พบคือ ผู้บริหาร
ไม่ได้จัดท าแผนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร  การ
ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรมีภาระงานมาก บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดการ
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานบุคคล ขาดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรร
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น ควรจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ควรจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ควรนิเทศการท างานอย่างต่อเนื่อง ควรจัดท าเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ควรขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และควรจัดท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
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5.2.3 แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานวิชาการโดยคัดสรรบุคคลที่มีความ

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีส่วนการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นได้
ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร และมีการแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินแผนงาน โดยยึดหลักความยืดหยุ่น ความครอบคลุม ความชัดเจน และยังส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล
ประเมินผล โดยให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมและจัดท าในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอน เป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ (2550, หน้า 36) ได้กล่าวถึงขอบเขตของงานวิชาการ
ในสถานศึกษาว่าควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน 2) การสอนและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักการและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 3) กิจกรรมนักเรียนและการ
บริหารกิจกรรมนักเรียน ให้ตอบสนองหลักสูตร รวมทั้งเสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นผลสมบูรณ์ ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด
เพ่ือการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยตรง เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการ
แก่ครูโดยตรง 5) การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตร กับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 
6) การนิเทศการศึกษาและเรื่องการพัฒนาวิชาชีพส าหรับบุคลากรครูและบุคลากรทางวิชาการของ
โรงเรียน ดังนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านงานวิชาการเป็นงาน
หลักที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติให้
ครอบคลุมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจะเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งขัดแย้งกับบทสัมภาษณ์
ของ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (2551, ออนไลน์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าปัญหาครู
สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษาที่จบมา ท าให้มีความอ่อนแอในเนื้อหาสาระ และเมื่อวัดระดับแล้วก็ปรากฏ
ว่าครูสอบตก ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ก็ไม่สามารถหาครูที่จบตรงตามวุฒิการศึกษาที่
สถานศึกษาขาดแคลนมาสอนตามวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพราะครูประจ าการที่สอนอยู่เดิมก็ต้องสอน
ต่อไป 

2) ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านงานงบประมาณอย่าง

ชัดเจน มีขั้นตอน ละเอียดและโปร่งใส มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานงบประมาณ ตามจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ โดยแต่งตั้งให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบัญชีเป็นหัวหน้างาน งบประมาณ
หลัก การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ได้มาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนเงินนอกงบประมาณ ได้มาจากหน่วยงานในท้องถิ่นและการด าเนินกิจกรรม
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ต่าง ๆ ซึ่งไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ ได้ก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน อุปสรรคและปัญหาได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 39-40) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงานงบประมาณของ
สถานศึกษาไว้ว่ามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ยึดหลักการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริจาคมาใช้จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน และได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ ดังนี้ 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา การท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของงบประมาณ และการเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดสรร
งบประมาณในสถานศึกษา การเบิกจ่าย การอนุมัติงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณ 3) การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงานประกอบด้วย การ
ตรวจสอบและการติดตามการใช้เงิน การประเมินผลการใช้เงินและการประเมินผลการด าเนินงาน    
4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การระดม
ทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกองทุนสวัสดิการเพ่ือ
การศึกษา 5) การปฏิบัติงานการเงิน ประกอบด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน และการกันเงินให้เบิกเหลื่อมปี 6) การปฏิบัติงานบัญชี ประกอบด้วย การ
จัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานการเงิน และงบการเงิน การจัดท าและหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 7) การปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย การจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการ
จัดซื้อจัดจ้าง กาควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

3) ด้านการปฏิบัติงานบุคคล  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับบุคลที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาที่มี

ความส าคัญกับการด าเนินงานจัดการศึกษาให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรในสถานศึกษาใน
เครือข่ายโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ตรงตาม
เนื้อหาวิชา บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอด้วยการเข้ารับการอบรม การ
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน แล้วน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดสู่บุคลากรท่านอ่ืนที่ไม่ได้เข้ารับการ
อบรม ซึ่งสอดคล้องกับพนัส  หันนาคินทร์ (2549, หน้า 101) ให้แนวคิดไว้ว่า คนเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้งานของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และความจ าเป็นเบื้องแรกที่ผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติคือการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน หลังจากนั้นต้องท าให้เขา
ท างานด้วยความเต็มใจและหวังที่จะยึดถือเป็นงานถาวร เพราะจะท าให้เขาพยายามท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มที่จะช่วยให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า  
และสอดคล้องกับกิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 89) กล่าวถึงขอบข่ายของการปฏิบัติด้านงานบุคคล 
โดยแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง คือ 1) ก าหนดความต้องการด้านบุคลากร เกี่ยวกับเรื่องการวางแผน
ก าลังคน การวิเคราะห์งาน การก าหนดต าแหน่ง เงินเดือนและค่าจ้าง  2) การสรรหาตัวบุคคล 



121 
 

เกี่ยวกับเรื่องการสรรหา และการเลือกสรร 3) การจัดและบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การจัดท าทะเบียนประวัติ การปฐมนิเทศ การโอนย้าย การ
เลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ สวัสดิการ และการประเมินผลงาน 4) การพัฒนา
บุคลากร เกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อและการประชุมสัมมนา 5) การให้พ้นจากงาน 
เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การลาออก การเกษียณอายุ ทุพพลภาพและการถึงแก่กรรม 

4) ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายงานทั่วไปอย่างชัดเจนในการระสานงาน 

ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษา มีขอบเขตและภารกิจ
เกี่ยวกับงานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้ มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี บ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การ
รับนักเรียน จัดท าส ามะโนผู้เรียน การให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วย
การจัดแผ่นป้ายนิเทศของโรงเรียน จัดท าเอกสารแจกตามชุมชน และจัดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของ
ชนเผ่าต่าง ๆ ภายในอ าเภอ จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2546ก, หน้า 64) ได้วางแนวคิดของการปฏิบัติด้านงานทั่วไปว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
ในองค์กรให้บริการงานอ่ืน ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
บทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการของแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 15) ได้ก าหนดหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไปว่าต้องประกอบไปด้วย การจัดท านโยบายแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยด าเนินการและก ากับ ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
และต้องระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด และสถานศึกษาต้องออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
และปฏิบัติตามหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม จากการสรุปผลการอภิปรายทั้งหมดก็ได้ขัดแย้งกับ ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรี
เลิศหลัก (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดสรรคนให้กับหน้าที่ต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร ต้องยึด
หลัก Put the right man on the right job ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องพิจารณาว่า บุคลากรแต่ละคนมี
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงพฤติกรรม และบุคลิกภาพประการ
ใดบ้าง และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการใช้คุณสมบัติของบุคลากรอย่างไร หลักคิดนี้
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ตอกย้ าว่า ถ้าจะให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก็ควรเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับ
งานนั้น ๆ ดังนั้น การจัดสรรคนกับงานแบบ “Put the right man on the wrong job” จะใช้ได้ผล
ก็ต่อเมื่อ ทุกคนในองค์กรต้อง คิดบวก มองว่า งานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ใน
สิ่งที่ยังไม่รู้ ให้เราได้ลองท าในสิ่งที่ไม่เคยท า ให้เราได้เรียนรู้ความผิดพลาดที่จะไม่มีวันเกิดขึ้นซ้ าอีก 
และให้เราได้ทดสอบความแข็งแกร่งของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือเติบโตและก้าวไปข้างหน้า
อย่างมีคุณภาพ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลน
บุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนรองรับอนาคตในแต่ละปี  
2) ควรมีการปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน 
3) คุณภาพการบริการด้านการศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงและเป็นปัจจุบัน สร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1) ควรประสานขอความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกัน

วางแผนส ารวจ แหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
2) ควรจัดโครงการทัศนศึกษาส าหรับผู้เรียนเพ่ือผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสภาพจริง เพ่ือ

ความมั่นใจในข้อมูล เนื้อหาที่เรียน  
3) ควรระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาในการปรับปรุงด้านการเรียนการสอน

ของครูผู้สอนที่วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่สอน  
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลน

บุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในครั้งนี้  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ควรวิจัย เรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ควรวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3) ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย 

สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สภาพการขาดแคลนบุคลากรในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการภายใต้ภาวะความขาด
แคลนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอความกรุณาท่านตอบข้อค าถามทุกข้อตามสภาพความ
เป็นจริง 

2. แบบสัมภาษณช์ุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาโป่ง

สา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ตอนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร 
ในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
 

    จินตนา  ปาลี 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
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ค าชี้แจง  กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ต่อไปนี้  ที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงมากที่สุด 
 
ตอนที่ 1 สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ในฐานะผู้บริหารหรือครูผู้สอน ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไร  
 
ตอนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ในฐานะผู้บริหารหรือครูผู้สอน ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อย่างไร โดยระบุเก่ียวกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  3. โอกาสที่จะด าเนินการได้ของการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 4. อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การของการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ในฐานะผู้บริหารหรือครูผู้สอน ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อย่างไร โดยระบุเก่ียวกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ 
  2. ด้านการปฏิบัติงานงบประมาณ 
  3. ด้านการปฏิบัติงานบุคคล 
  4. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รูปภาพ  
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ภาพที่ 1 บรรยากาศของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

 

 
ภาพที่ 2 สภาพชุมชนโดยรวมของชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ต าบลโป่งสา  

อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านแม่เหมืองหลวง ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 
ภาพที่ 4 การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และพ้ืนที่อ่ืนๆ ของบ้านแม่เหมืองหลวง 
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ภาพที่ 5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

 

  
ภาพที่ 6 บุคลากรมีความพร้อมและความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 
ภาพที่ 7 ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงต าบลโป่งสา อ าเภอปาย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที่ 8 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) 
 

 

 
ภาพที่ 9 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน 
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ภาพที่ 10 ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์  

 

  
ภาพที่ 11 บุคลากรต้องเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

 
ภาพที่ 12 ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันต่อท่อประปาจากล าห้วยไปใช้ในการอุปโภคบริโภค 
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ภาพที ่13 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

 

  

 
ภาพที่ 14 ขาดแคลนหนังสือเรียน  หนังสืออ่านประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน 

การสอน 
 

 
ภาพที่ 15 ความแตกต่างทางด้านชนเผ่าท าให้เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 
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ภาพที่ 16 หลังคาห้องคอมพิวเตอร์ช ารุดเนื่องจากฝนตกหนัก 

 

 

 
ภาพที่ 17 ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 18 สัมภาษณ์ นายนิรันดร์  เชื้อพนาไพร ต าแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
ภาพที่ 19 สัมภาษณ์ นางสาวเบญญาภา  บุญระชัยสวรรค์  ต าแหน่ง ครู คศ.1  
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพที่ 20 สัมภาษณ์ นายไพศาล  น้อยมุ้ง  ต าแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาพที่ 21 สัมภาษณ์ นางสาวสุพิน ภาพพิกุล ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
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ภาพที่ 22 สัมภาษณ์ นางศรีไพร  ธรรมวันตา ต าแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
ปฏิบัติการสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 

 

 
ภาพที่ 23 สัมภาษณ์ นางสาววงจันทร์  จันทร์ศิริ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทย 
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ภาพที่ 24 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
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ประวตัิผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจินตนา  ปาลี 
วัน เดือน ปี เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2528 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 75/1 หมู่ 10 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
 จังหวัดล าพูน 51150 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2555-ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
  ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2551 บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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