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การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อสร้ าง
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพรสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มี 3 ขันตอนคือ
ขันตอนที 1 การศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการบริ หาร
จัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ โดยสอบถามครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร สังกัดสํานักงานเขต
พื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 1 และ 2
จํานวน 265 คน ขันตอนที 2 การสร้ างรู ปแบบฯ โดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ทรงคุณวุฒิ
จํ า นวน 10 คน ขั นตอนที 3 การตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการนําไปปฏิบตั ิของ
รู ปแบบ โดยสอบถามกับผู้บริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กใน
จังหวัด ชุมพร ในสังกัดสํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษา
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ประถมศึ ก ษาชุ ม พร เขต 1 และ 2 จํ า นวน 92 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ขันตอนที 1 พบว่า สภาพการบริ หาร
จัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้พบว่า สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ในจั ง ห วั ด ชุ ม พ ร สู่ ก า ร เ ป็ น องค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ขันตอนที 2 รู ปแบบฯ มี 11 องค์ประกอบ
ดัง นี 1) การพัฒ นาบุค ลากรอย่า งกว้ า งขวางและ
ต่อเนือง 2) การจัดโครงสร้ างการบริ หารทีเอือต่อการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 3) การพัฒนา
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ให้ ทนั สมัย และสอดคล้ องกับการ
เปลียนแปลง 4) การเก็บรักษาความรู้ ขององค์กร และ
แบ่งปั นความรู้ 5) การพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถ
ด้ านเทคโนโลยี 6) การส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรมเพือ
แลกเปลียนประสบการณ์ และเรี ยนรู้ ร่ วมกัน 7) ผู้บริ หาร
เป็ นผู้นําด้ านการเรี ยนรู้ 8) การส่งเสริ มการแลกเปลียน
ข้ อมูล ข่าวสารซึงกันและกัน 9) การกระตุ้นและส่งเสริ ม
ให้ มีความริ เริ มสร้ างสรรค์สิงใหม่ ๆ 10) การจัดการ
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นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น เ พื อ พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 11) การสร้ างวัฒนธรรม
การทํางานเพือเปิ ดใจยอมรับการเรี ยนรู้ในสิงใหม่ ๆ
3. ขันตอนที 3 การตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ในการนําไปปฏิบตั ิของรู ปแบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ พบว่า มีความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบ, การบริ หารจัดการ, องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้, โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร

Abstract
The main objectives of this research was
to establish a model for managing small sized
schools in Chumporn Province towards the
learning organization. This research consists of
three stages: 1) to examine related information on
the management of small sized schools towards
the learning organization by using questionnaires
with 265 respondents who were teachers and
educational personnel in small sized schools
under Chumporn’s Office of Primary Educational
Service Area 1 and 2; 2) to establish a model for
managing small sized schools by conducting a
focus group with 10 experts selected by
purposive sampling; and 3) to evaluate the
appropriateness and possibility for implementation
of the established model by interviewing 92 chief
executives of the schools under Chumporn’s
Office of Primary Educational Service Area 1 and
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2. The findings indicated that teachers and
personnel of the small schools in Chumphon
province were mainly educated up to master's
degree, had working experience of 5-10 years,
and worked for the schools under Chumphon’s
Office of Primary Educational Service Area 2.
Overall, the schools being studies were found to
have management style towards the learning
organization at very high level. The most
significant aspect of the management styles used
by these school were focusing on personnel
development and team building by establishing
by creating a culture of information exchange
among staff members. The next significant aspect
was the use of technology by encouraging all
staff members to utilize technology in providing
services and in teaching and learning activities.
The next aspect was the creation and transfer of
knowledge among staff members, it was found
that teachers and other personnel shared their
knowledge with others recognized the
significance of allocating schools’ resources to
create knowledge-based activities, and were
encouraged to actively participate in brainstorming sessions, both inside and outside the
schools. The forth aspect was the creation of
motivations among the staff. Teachers and
personnel were encouraged to think creatively,
principles of fairness with regards to working
efficiency and effectiveness. Outstanding
teachers and personnel were praised and
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honored. The fifth aspect was teamwork. The
schools encourages each teacher and personnel
to share their experiences and learn from other
persons on a regular basis. The sixth aspect was
atmosphere and corporate culture. The schools
being studies were found to have learning
atmosphere. All staff were encouraged to try and
test, and invent new things. The seventh aspect
was the organizational structure. The
management style of the schools facilitated the
cooperation with external organizations. The eight
aspect was leadership, the chief executives of the
school were accepted among teachers, students,
schools and communities for their leadership
because they had good visions and strategies to
manage the schools. The schools’ visions and
strategies were up to date and consistent with
changes. The ninth aspect was the management
process. The schools had certain systems and
mechanisms for managing the internal
supervision as well as effective and efficient
operation system. They also allowed stakeholders
to participate in the planning process. The last
aspect was the effectiveness of the management
style, the schools had on-going personnel
development programs.
Keywords: Learning organization, Small sized
schools, Chumporn province

บทนํา
การศึกษาเป็ นพืนฐานสําคัญของการพัฒนา
และเป็ น ที ตระหนั ก ทั วกั น ว่ า ชาติ บ้ า นเมื อ งจ ะ
เจริ ญ ก้ าวหน้ า ได้ นันต้ อ งอาศัย การศึ ก ษา โดยรั ฐ มี
หน้ าทีทีจะต้ องให้ การศึกษาแก่ประชาชน สถานการณ์ที
โลกเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ระบบการจัดการศึกษา
ของไทยจําเป็ นต้ องปรับปรุ งตัวให้ ทนั การเปลียนแปลง
ทังทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่า งยิงในเรื องการปฏิรูป การ
เรี ย นรู้ และการปฏิ รู ป ระบบบริ ห าร และการพัฒ นา
มนุษย์ เพือพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็ นเครื องมือ
รากฐานสําคัญทีสุดประการหนึงในการสร้ างสรรค์ความ
เจริ ญก้ า วหน้ าและการแก้ ปัญหาต่า ง ๆ ของสังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้ กําหนดให้
การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้เพือความเจริ ญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้ อนั เกิด
จากการจัด สภาพแวดล้ อ มทางสัง คมแห่ง การเรี ย นรู้
และปั จจั ย เกื อหนุ น ให้ บุ ค คลเกิ ด การเรี ยนรู้ อย่ า ง
ต่อเนืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือ
พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้
อย่างมีความสุข เปิ ดโอกาสให้ สงั คมมีสว่ นร่ วมในการ
จัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้
เป็ นไปอย่างต่อ เนื อง (สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2545, หน้ า 2)
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร จึงจําเป็ นที
จะต้ องพัฒนาหน่วยงานให้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงทีจะ
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เกิดขึน เพือสร้ างความเข้ มแข็งและประสิทธิภาพให้ แก่
หน่วยงาน ด้ วยการนํากลยุทธ์ การจัดการสมัยใหม่มา
เป็ น แนวทางในการบริ หารนันคือ การพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization
Knowledge) ซึงการส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ภายใน
องค์ กรนันมีค วามสํา คัญ ต่อ ความยังยื น และสร้ าง
ความสามารถในการดํ า เนิ น งานให้ แก่ อ งค์ กร
(Easterby-Smith, 1997) ในการพัฒนาองค์กรให้ เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ทีประสบผลสําเร็ จ ประกอบด้ วย
5 ระบบ คือ การเรี ยนรู้ องค์กร คน ความรู้ และ
เทคโนโลยี มาประสานเข้ าด้ วยกัน ซึงเป็ นแนวทางการ
พัฒนาองค์กรเรี ยนรู้ ทีเป็ นตัวแบบเชิงระบบของมาร์ ควอดต์
(Marquardt, 1996) ทังนี องค์ ก รที จะประสบ
ความสํา เร็ จ นัน นอกจากจะต้ องมี การเรี ย นรู้ อย่า ง
ต่อเนือง ยังต้ องให้ ความสําคัญต่อการ บริ หารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ซึงเป็ นปั จจัย
สําคัญในการบริ หารและพัฒนาองค์กรในทุกระดับใน
การบริ หาร (McGaw & Watson, 1976, p. 415) และ
การทีจะ พัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ นนั ตาม
แนวคิ ด ของ เช็งเก (Senge, 1990) ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) การมุ่งมัน ในการ
พัฒนาตนเอง (Personal Mastery) 2) โลกทัศน์ (Mental
Model) 3) การเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team Learning) 4) วิสยั ทัศน์ร่วม
(Shared Vision) 5) แนวคิดเชิงระบบ (System Thinking)
จากทีกล่าวมาในภาพรวม ผู้วิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาเพือ
สร้ างรู ปแบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนขนาดเล็กใน
จัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดย
ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการนําข้ อมูลไปใช้ ในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ และนํามาใช้ ในสถานศึกษา
ซึ งจะช่ ว ยเป็ นหลั ก ประกั น ในระดั บ หนึ งว่ า การ
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ดําเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาให้ เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยน และเพือให้ ผ้ ูเกียวข้ องได้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือสร้ างรู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้

ขอบเขตของการวิจัย
ขัน+ ตอนที- 1 การศึกษาข้ อมูลที-เกี-ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กสู่การเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. การศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการบริ หาร
จัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้
2. การเลือกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 และ 2 ซึงได้ มาโดยใช้ ตารางกําหนดขนาด
กลุ่ม ตัว อย่า งของเครจซี แ ละมอร์ แ กน (Krejcie &
Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้ กลุ่ม ตัว อย่า ง
จํานวน 265 คน ได้ มาโดการสุม่ อย่างง่าย
3. ตัวแปรทีศึกษา คือ สภาพปั จจุบนั ของการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ขัน+ ตอนที- 2 การสร้ างรู ปแบบการบริ หาร
จัดการโรงเรี ย นขนาดเล็ กในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ การ
เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ในขั นตอนการสร้ าง
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
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ชุ ม พรสู่ ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้
ได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน กําหนดคุณสมบัติ ดังนี
1.1 ผู้บริ หาร หรื อผู้มีประสบการณ์ในการ
บริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในจังหวัด ชุม พร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 และ 2
1.2 เป็ นผู้ มี ค วามรู้ และประสบการณ์
เชี ยวชาญในการพัฒนาด้ านการเป็ นองค์ ก รแห่งการ
เรี ยนรู้
1.3 มี ป ระสบการณ์ เ ชี ยวชาญในการ
พัฒนาด้ านการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ตัวแปรที ศึ กษา คื อ รู ป แบบการบริ ห าร
จัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุม พรสู่ก ารเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ดําเนินการโดยการวิเคราะห์เชิง
เนือหา
ขั + น ต อ น ที- 3 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการนําไปปฏิบัติ
ของรู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ในจังหวัดชุมพรสู่การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ 2 ซึงได้ มา
โดยใช้ ตารางกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)
ได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 92 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา คือ ความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บัติ ข องรู ป แบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ขัน+ ตอนที- 1 การศึกษาข้ อมูลที-เกี-ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กสู่การเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. ลักษณะของเครื องมือ เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจยั ตามขันตอนนี คือ แบบสอบถามสภาพปั จจุบนั
ของการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในจัง หวัด
ชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
2. วิธีสร้ างเครื องมือ ศึกษาเอกสาร งานวิจยั
และเครื องมือการวิจัยทีเกี ยวข้ อง ประมวลสาระและ
สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพทีเกี ยวข้ อง
สร้ างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนไปให้
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ ปรับปรุ ง
แก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะ นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนไป
ให้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบคุ ณ ภาพเครื องมื อ เพื อ
ตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกต้ อ งของเนื อหา
และภาษาทีใช้ และหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
3. ลักษณะของเครื องมือใช้ เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สอบถามความคิ ด เห็ นของครู และบุค ลากรทางการ
ศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในจัง หวัด ชุ ม พร สัง กั ด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
และ 2 เกี ยวกับสภาพปั จจุบันของการบริ หารจัด การ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั นําเครื องมือ
และหนัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ แจกและรวบรวม
กลับคืนด้ วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิ ติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ และส่วน
เบียงแบนมาตรฐาน
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ขัน+ ตอนที- 2 การสร้ างรู ปแบบการบริ หาร
จัดการโรงเรี ย นขนาดเล็ กในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ การ
เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. ลักษณะของเครื องมือ เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจยั ตามขันตอนนี คือ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้ าง
เพือการสนทนากลุม่ (Focus Group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. วิธีสร้ างเครื องมือ สําหรับการสร้ างเครื องมือ
ทีใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอน ดังนี
2.1 นํ า ผลการวิ จัย ตามขันตอนที 1 มา
สร้ างเป็ นประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม (Focus
Group)
2.2 สร้ างแบบสัม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ าง
เพือการสนทนากลุม่ (Focus Group) เกียวกับองค์ประกอบ
ของรู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ใน
จังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
2.3 นํ า แบบสัม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ าง ที
สร้ างขึ นไปให้ คณะกรรมการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหา และภาษาทีใช้
2.4 ปรับปรุงแก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะ
3. การดํ า เนิ น การสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอน ดังนี
3.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือขอความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะด้ วยการสนทนากลุ่ม จํานวน 10 คน โดย
ผู้วิ จัย ทํ า หน้ า ที เป็ นผู้ป ระสานงาน และ ดํ า เนิ น การ
สนทนากลุม่ ตามหลักการสนทนากลุม่
3.2 สังเคราะห์สาระจากการสนทนากลุม่
เพือใช้ เป็ นแนวทางในการร่างรูปแบบ
3.3 ได้ ร่างรู ปแบบ และเสนอร่ างรู ปแบบ
ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
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4. การรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผู้วิ จัย นํ า เครื องมื อ และหนัง สื อ ขอ
ความอนุเ คราะห์ โดยขออนุมัติ จ ากบัณฑิ ตวิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ เพือขอความร่ วมมือเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 ส่ ง ข้ อมู ล และแบบสั ม ภาษณ์ กึ ง
โครงสร้ างพร้ อมด้ วยคําถามเกียวกับร่างรูปแบบ เพือขอ
ความคิ ด เห็ น และขอให้ แ สดงข้ อ เสนอแนะด้ ว ยการ
สนทนากลุม่
4.3 นัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิ พร้ อมกําหนด
วัน เวลา และสถานทีเพือการสนทนากลุม่
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้อมูลจากผู้ทรงคุณ วุฒิใ น
การสนทนากลุม่ (Focus Group) เพือขอความคิดเห็น
และขอให้ แสดงข้ อเสนอแนะเพือกําหนดองค์ประกอบ
ของรู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ใน
จั ง หวั ด ชุ ม พร สู่ ก ารเ ป็ นอง ค์ กรแห่ ง การ เรี ยน รู้
ดําเนินการโดยการวิเคราะห์เชิงเนือหา
ขั + น ต อ น ที- 3 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการนําไปปฏิบัติ
ของรู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ในจังหวัดชุมพรสู่การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. ลักษณะของเครื องมือ เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจัยตามขันตอนนี คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เ กี ยวข้ อ งเพื อตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บัติ ข องรู ป แบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
2. วิ ธี ส ร้ างเครื องมื อ สํ า หรั บ การสร้ าง
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย สร้ างแบบสอบถาม ความ
คิดเห็นของผู้เกียวข้ องเพือตรวจสอบความเหมาะสม
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า ร นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ นํ า
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แบบสอบถามทีสร้ างขึนไปให้ คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะ
นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื องมื อ เพื อตรวจสอบความครอบคลุม
ความถูก ต้ อ งของเนื อหา และภาษาที ใช้ และหาค่ า
ความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยการหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้ อง (IOC)
3. ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ เพือตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บัติ ข องรู ป แบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั นําเครื องมือ
และหนัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ แจกและรวบรวม
กลับคืนด้ วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิ ติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ และส่วน
เบียงแบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ขันตอนที 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที
เกี ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสภาพปั จจุบัน
ของการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในจัง หวัด
ชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
1. สภาพการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาด
เล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และเมื อพิ จารณาเป็ นราย
ด้ านอยู่ในระดับมากทัง 6 ด้ าน เรี ยงตามลําดับคะแนน
เฉลี ยมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นการจัด ทํ า หลัก สูต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ

สภาพแวดล้ อมด้ านการนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล ด้ านการกํ า หนดนโยบาย วิ ส ัย ทัศ น์
พัฒนาการคิด ด้ านการสนับสนุนทรั พยากร และด้ า น
การพัฒนาบุคลากร ตามลําดับ
1.1 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ ด้ านการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์พฒ
ั นาการคิด
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนน
เฉลี ยมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ส่ ง เสริ ม ให้ ครู ร่ ว มมื อ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ข องนักเรี ย น จัดทํ ารายงานการดําเนิน งาน
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารที ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาครู แ ละ
นักเรี ยนให้ มีศกั ยภาพในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย คือ มีการวิเคราะห์ปัญหา
ความต้ องการของผู้เกียวข้ องก่อนทีจะกําหนดนโยบาย
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
1.2 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ ด้ านการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไปหา
น้ อย ได้ แ ก่ พัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้
ทันสมัยสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน
และท้ อ งถิ น จัดทําสาระของหลักสูตรที ประกอบด้ ว ย
คําอธิบายรายวิชา และสาระการเรี ยนรู้ ของรายวิชานัน ๆ
ที เน้ นส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย น มี ก าร
ประเมินหลักสูตรทีส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ในระดับชันต่าง ๆ อย่างต่อเนือง ส่วนข้ อทีมีคะแนน
เฉลียน้ อย คือ ส่งเสริ มให้ ครู ออกแบบการเรี ยนรู้ โดยมี
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การกําหนดรูปแบบการสอนเทคนิควิธีและกระบวนการ
ทีเน้ น ส่ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ที
หลากหลาย
1.3 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ย นรู้ ด้ า นการพัฒ นาบุค ลากร โดยภาพรวม อยู่ใ น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุก ข้ อ เรี ย งตามลํ า ดับ คะแนนเฉลี ยมากไปหา
ได้ แก่ พัฒนาความสามารถของสนับสนุนส่ง เสริ มให้
บุค ลากรได้ รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนที
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ สร้ างความเข้ าใจให้ บคุ ลากร
เกี ยวกั บ แนวทางการส่ ง เสริ มและพั ฒ นาการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน จัดให้ มีแผนพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ ทีส่งเสริ ม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลีย
น้ อย คือ ส่งครู ไปฝึ กอบรมเพือพัฒนาตนเองเกียวกับ
การจัด การเรี ย นรู้ เพื อส่ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ข อง
นักเรี ยน
1.4 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ ด้ านการสนับสนุนทรัพยากร โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ให้ ก ารส่งเสริ มครู จัดการเรี ยนรู้ ผ่า นเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ต เพือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ย น
การสนับ สนุ น ทรั พ ยากรเพื อการนิ เ ทศติ ด ตามการ
ส่ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย น ส่ง เสริ ม การ
บริ หารจัดการทีช่วยให้ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนบรรลุเป้าหมาย ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย
คื อ สนั บ สนุ น งบประมาณในการดํ า เนิ น การตาม
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แผนงาน แผนปฏิบตั ิการและโครงการทีส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน
1.5 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ ด้ านการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อม โดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนน
เฉลี ยมากไปหา ได้ แก่ มี ก ารจั ด บรรยากาศและ
สิงแวดล้ อ มทีดี ใ นสถานศึกษา ผู้บ ริ ห ารแก้ ไขปั ญ หา
ปรับปรุ งการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อม และ
ดําเนินการแก้ ไขปั ญหาตามแผนปฏิบัติงาน ผู้บริ หาร
สร้ างความเข้ าใจ ความตระหนัก เห็นคุณค่าในระหว่าง
บุคลากรในและชุมชน ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย คือ
ผู้บริ หารจัดให้ มีการสํารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาการจัด
บรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมเพือกํ าหนดโครงการ
และแผนปฏิบตั ิงาน
1.6 สภาพการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ย นรู้ ด้ านการนิ เ ทศ กํ ากับ ติด ตามและประเมิ น ผล
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนน
เฉลียมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ดํ า เนิ น การกระตุ้น ให้ ค รู
พัฒนาสือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน จัดให้ มีผ้ เู ชียวชาญด้ านการสอน
การคิดวิเคราะห์ เพือให้ คําปรึ กษาการส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน ส่งเสริ มให้ ครู แลกเปลียนเทคนิค
วิธีการพัฒนานักเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้ านการคิด
วิเคราะห์ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย คือ ให้ คําแนะนํา
ด้ ว ยการสอนทัก ษะ เทคนิ ค และวิ ธี ส่ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน
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ขันตอนที 2 สรุ ป ผลการสร้ างรู ปแบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ส่ว นที 1 ผลการยกร่ า งรู ป แบบการบริ ห าร
จัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุม พรสู่ก ารเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสู่
กา ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก าร เ รี ย น รู้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี 1) โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นรู ปธรรม
2) การพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้ ทนั สมัย
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้เ รี ย น ชุ ม ชน และ
ท้ องถิ น 3) การสนับสนุนส่งเสริ มให้ ครู มี ความรู้ และ
ทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนที ส่ง เสริ ม การคิ ด
วิเ คราะห์ 4) การส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ผ่า นเครื อ ข่า ย
อินเทอร์ เน็ต เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดการเรี ยนรู้เพือส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ 5) การสร้ าง
ความสัมพันธ์ ทีดีกับผู้เรี ยน ส่งเสริ มความสัมพันธ์ ทีดี
ระหว่างผู้เรี ยนกับครู และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และ 6) การกระตุ้น
ให้ นําสือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ไป
ใช้ เพือการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ส่วนที 2 ผลการสนทนากลุม่ (Focus Group)
เพือวิพากษ์ ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กสู่การเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ ประถมศึ ก ษา และผลการตรวจสอบ
องค์ ประกอบ และความถูกต้ อง และความเหมาะสม
ของรู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ใน
จังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
1. สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) พบว่า 1) รูปแบบมีความเหมาะสม ได้
สาระครอบคลุม ครบถ้ วน องค์ ป ระกอบครบถ้ วนมี

คุณภาพมากพอทีจะนําไปใช้ งาน 2) การนํารูปแบบนีไป
ใช้ สามารถทําได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และ 3) สามารถนํา
รูปแบบฯ ไปใช้ ในการบริ หารสถานศึกษาได้
2. ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ องค์ ป ระกอบของ
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพรสู่การเป็ นองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู้ ร้ อยละ 97.00
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้ วยกับองค์ประกอบของรู ปแบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
3. ความถูก ต้ อ ง และความเหมาะสมของ
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ใ น
ระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไปหา
น้ อย ได้ แก่ รูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีความ
ครบถ้ วน/สมบูรณ์ /ทันสมัย รู ปแบบการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ เข้ าใจง่ายจึงมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีองค์ประกอบที
มีความเหมาะสม สามารถทํานายปรากฏการณ์ ทีจะ
เกิ ดขึน ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย คือ รู ปแบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีความชัดเจนในการนําเสนอ
เนือหา และมีจุดมุ่งหมาย เพือทําให้ เกิดความกระจ่าง
ในการปฏิบตั ิ
ขันตอนที 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ประเมินผล
ประสิท ธิ ภ าพของรู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
ของรู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นขนาดเล็ก ใน
จัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ เรี ยงตามลําดับคะแนน
เฉลียมากไปหาน้ อย ได้ แก่ รู ปแบบการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ ช่วยให้ ผ้ ูบริ หารกําหนดบทบาท หน้ าทีของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ชั ด เจน รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ มีสารสนเทศเพียงพอ สามารถนําไปปฏิบตั ิ
จริ งได้ รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กใน
จังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีคณ
ุ ภาพ
มากพอทีจะนําไปใช้ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย คือ
รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัด
ชุมพรสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ช่วยให้ ผ้ ูมีส่วน
เกียวข้ องเข้ าใจวิธีการนําไปปฏิบตั ิ

อภิปรายผล
การเรื อง รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ยนรู้ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ย นรู้ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก และเมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านอยู่ในระดับมากทัง 6 ด้ าน เรี ยง
ตามลําดับคะแนนเฉลียมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการ
จัดทํา หลัก สูตรสถานศึก ษา ด้ านจัดบรรยากาศ และ
ด้ านการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล ด้ านการ
กํ าหนดนโยบาย วิส ัยทัศ น์ พัฒนาการคิ ด ด้ านการ
สนับ สนุ น ทรั พ ยากร และด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามลําดับ ทังนีอาจเป็ นเพราะสถานศึกษาขันพืนฐาน
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สัง กั ด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต 2 ได้ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และจัด กิ จ กรรมนัก เรี ยนที มี ส่วนเกี ยวข้ อ งที สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดเชิ งวิ เคราะห์ ของนักเรี ยน ซึงจะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั และเข้ าใจตนเอง รู้ ข้อเท็จจริ ง รู้ เหตุ
และรู้ ผล เข้ าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วยพัฒนาความเป็ น
คนช่างสังเกต หาความแตกต่างอย่างสมเหตุสมผล อัน
เป็ นการพัฒนาความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม อารมณ์
ความรู้ สึกตามหลักเหตุและผลโดยอาศัยกระบวนการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ซึงจะเห็ น ได้ จ ากหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ทีได้ ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจวิธีการทํางานเพือการดํารงชีวิต สร้ างผลงาน
อย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ทักษะการทํางานร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้
ทํ า งานอย่า งมี คุณ ธรรม และมี จิ ต สํา นึก ในการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังยืน จึงส่งผล
ให้ ค่าเฉลียของสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาด
เล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ดัง กล่ า ว สอดคล้ องกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้ า 1) ทีกล่าวถึงเจตนารมณ์
ของพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่งสร้ าง
สังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้
สร้ างโอกาสให้ ค นไทยทุก คนคิ ดเป็ นทํ าเป็ นมี เ หตุผ ล
สามารถเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื องตลอดชี วิ ต และได้
กํ า หนดแนวการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ไว้ ใ นหมวด 4
มาตรา 24 ความว่า ครูควรจัดเนือหาสาระและกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทัก ษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุก ต์
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ความรู้มาใช้ เพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหา สอดคล้ องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2549ข, หน้ า 5) ทีได้ กําหนดให้
โรงเรี ยนนํากระบวนการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มการคิด
วิ เ คราะห์ ใ นแต่ล ะกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ไปใช้ ใ นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพือให้ นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ และมีเกิดการคิดวิเคราะห์กระบวนการเรี ยน
การสอน และสอดคล้ องกับปรี ยานุช สถาวรมณี (2548,
หน้ า 11, 161-162) ทีได้ กล่าวถึงกิจกรรมนักเรี ยนทีมี
ส่ ว นเกี ยวข้ องที สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ของนักเรี ยนให้ เพิมขึน ได้ แก่ 1) กิจกรรมสร้ าง
ผังมโนทัศน์ กิ จกรรมการใช้ เทคนิ คในการตังคํา ถาม
กิจกรรมการทัศนศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ด้านการจําแนก ด้ านการจัดหมวดหมู่ ด้ าน
การสรุป 2) กิจกรรมการทําโครงงานกิจกรรมการสาธิต
และกิจกรรมการอภิปราย สามารถพัฒนาทักษะการคิด
เชิ งวิเคราะห์ ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้ านการสรุ ป ด้ าน
การประยุกต์ และด้ านการคาดการณ์และ 3) กิจกรรม
การระดมสมอง กิ จกรรมการโต้ วาที กิ จ กรรมการใช้
แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน และธรรมชาติ และกิจกรรมการ
พยากรณ์ ส ามารถพัฒ นาทักษะการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์
ด้ านการสรุป ด้ านการประยุกต์ และด้ านการคาดการณ์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื-อการนําผลการวิจัยไปใช้ งาน
การวิจัย รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ในจัง หวัด ชุ ม พรสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ง การ
เรี ย นรู้ นี ได้ ผ่า นประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพแล้ ว แสดงว่ า
รู ป แบบว่า มี ส ารสนเทศครบถ้ ว นควรนํ า รู ป แบบการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้นีไปเผยแพร่ และสถานศึกษา
ทีสนใจควรนํารูปแบบฯ ไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป
ข้ อเสนอแนะเพื-อการวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื อส่ ง เสริ มการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน
2. ควรมี ก ารวิ จัย รู ป แบบการฝึ กอบรมเพื อ
พัฒนาตนเองเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้เพือส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
3. ควรมีการวิจัยรู ปแบบการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้ อ มเพือส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยน
4. ควรมี ก ารวิ จัย รู ป แบบการพัฒ นาทัก ษะ
เทคนิค และวิธีสง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
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