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ช่ือเรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ให้เกิดประสิทธิผลทางการบริหารโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม

ช่ือผู้วิจัย : นางสาวสุวารินทร์ ถ่ินทวี

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิผลทางการบริหาร 2) สร้างกลยุทธ์

การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหาร และ 3) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหารของ

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยใช้แนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988) ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม จํานวน 2 วงรอบ เร่ิมต้นในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ถึงสิ้นปีการศึกษา 2563 ใน 1 วงรอบ

ประกอบด้วย การวางแผน (P: Planning) ลงมือปฏิบัติการตามแผน (A: Action) สังเกตการณ์ (O: Observation)

และ สะท้อนกลับ (R: Reflection) และใช้เทคนิคกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์ (AIC: Appreciation

Influence Control) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารท่ีนําไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยแนวคิดประสิทธิผลผู้วิจัย

ใช้กรอบการดําเนินงานขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ของสํานักทดสอบทางการศึกษา (2562, หน้า 10 - 38)

แต่ละกลยุทธ์ คณะทํางานได้สร้างโครงการรองรับ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของ

Daniel L. Stufflebeam โดยประเมินเป็นระยะ ๆ ตลอดการขับเคล่ือนโครงการเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 2) แบบประเมินโครงการ 3) แบบบันทึกข้อมูล 4)

แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 5) แบบบันทึกสัมภาษณ์เชิงลึก และ 6) แบบสอบถามเพ่ือยืนยันข้อมูล ท้ังน้ี ผู้ให้ข้อมูลใน

การใช้เคร่ืองมือได้แก่ ทีมวิจัยภายใน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 23 คน ประกอบด้วยผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย

ตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์เอกสาร สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ (N)

ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียน พบว่า 1) ผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวมค่าเฉล่ียยัง

ต่ํากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 2) โรงเรียนไม่มีหลักสูตรท้องถ่ิน ไม่มีแผนการนิเทศที่เป็นรูปธรรม มีกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีไม่ชัดเจน ส่ือท่ีใช้ยังไม่หลากหลาย ขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลท่ี

ไม่หลากหลาย 3) นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารงานขาดความต่อเน่ือง เพราะเปล่ียนผู้บริหาร

บ่อย ทําให้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อาคารสถานท่ี

ค่อนข้างชํารุดทรุดโทรม ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่ชัดเจน การเผยแพร่สารสนเทศและกิจกรรมของ

สถานศึกษามีน้อย 4) ครูออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นบริบทของนักเรียนเป็นหลัก กําหนดเป้าหมายโดยรวม ครอบคลุม

ท้ังด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการไม่หลากหลาย

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลาย 5) ความดีเด่นของสถานศึกษาพบว่ายังมีจุดอ่อน อาทิ โครงการสถานศึกษาสี

ขาวส่งประกวดไม่ต่อเนือง โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไม่ผ่าน

การประเมิน

ค



2. จากการใช้เทคนิค AIC พบว่า มีกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการขับเคล่ือนประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล

เกาะจันทน์ จํานวน 17 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาผู้นําให้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

2) ส่งเสริมภาวะผู้นําทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 3) สร้างสรรค์กลไกการประกัน

คุณภาพภายในอย่างยั่งยืน 4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบท และจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถ่ิน 5) สร้างและจัดหาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ท่ีครอบคลุมความ

ต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน 6) ส่งเสริมการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 7) พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะในการดําเนินชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรม

เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 8) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 9) ส่งเสริม

ความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 10) ส่งเสริม

ความสามารถนักเรียนอย่างรอบด้านด้วยสะเต็มศึกษา 11) ดูแลช่วยเหลือเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนอย่างสมบูรณ์

แบบท้ังด้านวิชาการและคุณธรรม 12) ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเน่ือง 14) สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนจากปัญหายา

เสพติดและอบายมุข 15) พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล โดยการสร้างครูให้เป็นสมาชิกท่ีดี

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 16) ใช้เทคนิคการนิเทศสามเส้า เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้และจัดชั้นเรียนได้

อย่างมีประสิทธิผล เติมเต็มศักยภาพของนักเรียน 17) นิเทศติดตามให้ครูวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

และนําผลการประเมินไปสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้

3. ผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหารของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เป็นเวลา 2

ปีการศึกษา พบว่า

ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

อย่างต่อเน่ืองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในภาพรวมค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สูงข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O–NET) มีค่าเฉล่ียของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อย่าง

ต่อเน่ือง นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติทุกปีการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ พบว่า โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร มีหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร “บูรณาการเกาะจันทร์บ้านเรา” มีหลักสูตรท้องถ่ิน “ท้องถ่ินดีศรีเกาะจันทร์” มี

แผนการนิเทศท่ีเป็นรูปธรรมใช้เทคนิคการนิเทศแบบสามเส้า (Triangular) โดยการนิเทศจากฝ่ายบริหาร หัวหน้า

ช่วงช้ัน และนิเทศตนเอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มกิีจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเน่ืองในวันสําคัญหรือเทศกาล

ครูใช้และสร้างสื่อเทคโนโลยี เกมออนไลน์ และได้เผยแพร่ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ให้ชุมชนทราบ มีเครื่องมือ

วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีระเบียบการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน รายงาน

ผลการวัดให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีคุณธรรม

จริยธรรม ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคล มีความเป็นประชาธิปไตย มีแผนในการพัฒนาสถานศึกษา

ควบคู่กับนวัตกรรมการบริหาร ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ PDCA ในการวางแผน

ดําเนินงาน ตรวจสอบ และพัฒนางาน สร้างขวัญและกําลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะ

ง



เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร ติดตามกํากับ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม มีระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ติดตามกํากับ

การดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้สะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ซึ่งผลการประเมินภายนอก รอบ 4 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน จัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปัจจุบัน จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบไฟล์ โปรแกรมสําเร็จรูป และรูปเล่มเอกสาร ผู้บริหารและคณะครูได้รับ

รางวัลระดับชาติอย่างต่อเน่ือง ผู้ปกครองมีความมั่นใจในตัวผู้บริหาร บุคลากรและโรงเรียน มีคณะมาศึกษาดูงาน

อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ท้ังในเขตพ้ืนท่ี นอกเขตพ้ืนท่ี ในจังหวัด และต่างจังหวัด

ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า ครูมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ออกแบบการเรียนรู้ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จัด

กิจกรรมตามข้ันตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม อภิปราย นําเสนองาน และใช้

เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความกระตือรือร้น ใส่ใจใฝ่เรียนรู้ ยอมรับ

ความแตกต่างของผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการวัดผลประเมินผล

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน นักเรียนมีการประเมินตนเอง

ด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2562 มีแหล่งเรียนรู้ท่ี

สมบูรณ์ โดยมีนักเรียนแกนนําเผยแพร่ไปสู่ชมชน มีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา โรงเรียนมี

ห้องสมุดท่ีเป็นต้นแบบ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีคณะมาศึกษาดูงานห้องสมุดเป็นประจํา โรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนปลอดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ปีการศึกษา 2562

การดําเนินงานตามกลยุทธ์เหล่าน้ีส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้รับรางวัลสถานศึกษา

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562 และได้รับโล่พระราชทานจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับพระราชทาน 3 คร้ัง ในรอบ 10 ปี ได้แก่ ปีการศึกษา 2554, 2558

และ 2562 ให้ไว้ ณ ปีการศึกษา 2562
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Abstract

Research Title: The development for school administration effectiveness of

Anuban Ko-Chan School by using Participatory Action Research.

Researcher : Miss Suwarin Thinthawee

This research aimed at 1) studying of temporary school effectiveness 2) constructing

strategies for school effectiveness and 3) finding out results of using those strategies.The research

methodology was Participatory Action Research (Kemmis & Mc Taggart, 1988) by which 2 research

circles were provided in academic year of 2018 – 2020. In each circle consists of, Planning,

Action, Observation and Reflection; in addition, the researcher used AIC technique (Appreciation,

Influence and Control) to construct school strategies to reach school effectiveness. School

effectiveness relied on The Royal Academy Award School indicators (Department of Educational

Evaluation, 2019 pp.10-38). In each strategies, school projects were provided and CIPP model

was used to evaluate the efficiency of each project continually for 2 academic year. The

research instruments were semi-constructure interviews questionnaire , project evaluation

questionnaire, data record forms, observation participatory form, in-depth interview form and

member check questionnaire. The participants in this research were 23 internal research team

and the school stakeholder by which consisted of ; the researcher, assistant researcher,

deligated persons from administrative staff, teachers, parents and school board committee.

The researcher used various evaluation tools for collecting data. The statistical devices were

frequency (N), percentage (%), mean (μ) and standard deviation (σ).

Research findings were;

1. In contemporary school situation analysis, the results were ; 1) the school mean

score of national test was lower than national average mean score 2) There was no local

curriculum, no supervision plan, no accuracy of supported activities, limited of teaching tools,

limited of technologies and evaluation tools. 3) School administrative policy was obstructed by

the school directors, transforming of directors; the problems caused were lack of technologies for

teaching and school administration, school buildings and land scape were too old, internal

accreditation was weak, sharing school information and school activities to community were less.

4) Lesson plan relied on students’ context; and learning objectives was not clear cut, mixed

among content learning process desired characteristics. Moreover, lacked of various evaluation

techniques, various teaching tools and learning resources. 5) In school well known dimension,

there was some weak points such as “White school project” was not run smoothly, “Learning

Economic Sufficiency Center” failed to pass the criteria.

2. In constructing school strategies by using AIC technique, the finding were ;
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there were 17 strategies used for succeeding school effectiveness they were 1) Develop school

director’ visions to be transformation leadership; especially, in technology 2) Develop academic

leadership among administrative team, especially participative administration 3) Construct

sustainable internal accreditation functions 4) Develop School Curriculum appropriated to nation

core- curriculum, school context, as well as supporting activities for local curriculum. 5) Find out

teaching tools, technologies, learning resources to support school curriculum and school context

6) Supporting various evaluation techniques suitable with each subject 7) Develop reading and

writing skills, as well as, life skill by supporting some needed activities 8) Increase academic

outcomes by using AIC technique in teaching learning activities 9) Increase students’ ability in

problem solving skill, analysis skill, creative thinking skill by using Project Based Learning activities

10) Using STEM teaching technique to increase students proficiency 11) Full filled the students

proficiency both in academic and moral theme 12) Take care of students to absorb Philosophy

of Econimic Sufficiency skill for their daily lives 13) Supporting students’ reading skill by

promoting lively library activities 14) Preventing students from narcotic and gambling

15) Develop the teachers’ abilities in effectiveness of designing learning units by using PLC

technique 16) Applying triangular supervision for helping teachers to perform effective teaching

learning activities for full filled students’ ability 17) Supervises teachers for various learning

evaluation; and select some results to improve teaching learning activities

3. The outcomes of applying those strategies in school for 2 academic years.

3.1 Quality of students, the results revealed that; the student had higher

summative score in every subject (8 subjects) continually; especially in O-NET test, the mean

score is higher than nation mean score continuall and got the nation awards every year.

3.2 Curriculum and academic administration, the results revealed that; this school

had high quality of curriculum supported to nation core curriculum; integrated Philosophy of

Economic Efficiency in the curriculum. There were “English for Communication curriculum,

“Integrated Koh Chan our homeland” curriculum, “Tong Tin Dee See Ko Chan” local curriculum.

There was good supervision plan by which using “Triangular supervision” technique (by the

administrators, by the heads of class level, and by themselves) There were many curriculum

supported activities concentrated to Philosophy of Economic Suffciency. teach less learn more

activity, activities of government celebration or Thai culture, The teacher constructed and used

teaching tools and technologies, online game and widespread these progress to community.

There were various evaluation tools, kept in ordered, and used them to evaluated students. And

showed the results to the people connected.

3.3 Education and management, the results revealed that; School director had

strategic vision, high morality, using “The Four Brahma Vihan" in personal management, high
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democratic value, working with plans and administrative innovation, using participative

management, using quality circle (PDCA) in works planning, doing, checking and appraising,

encouraging morale and courage to teacher and educational personnel, introducing new teaching

learning technology, inspected every kind of work objectives, encouraged teachers to gain prime

morality and values, setting effective system of school guidance and students care, followed up

the cleaning of school area and buildings and students learning supported, and applying internal

accreditation systematically. The results of external accreditation (fourth round), every criteria

was rated at highest level; moreover, school information was updated and keep systematically

in files, programmed package and documents. The school director and teachers got the nation

awards several times. The parents were proud of the school director and teachers. There were so

many groups from other schools took a visited for study trip both inside and outside this

province.

3.4 Child Centered teaching – learning activities, the results revealed that ; teachers

had instructional innovations and best practices, designed lesson plan covered 3 dimension of

knowledge, process skills, and good characteristics. When applied this lesson plan to teach, the

students can participate in group activities, discussion, presentation with various kind of tools and

technologies. They could created, practice and solving problems, as well as having high

enthusiasm to learn ; while they respected to their friends, working happily together. In teaching

dimension, the teachers used various teaching tools and learning resources, as well as using

various evaluating tools and brought the results to improve teaching – learning activities. Last,

students evaluated themselves.

3.5 School well known, the results revealed that; this school was accepted to be

“Philosophy of Sufficient Economic Learning Center” by Ministry of Education (2019). This center

provided a lot of learning resources by which student leaders introduced such kind of knowledge

to community. Many schools, inside and outside Chonburi Province, took study trips to this

school. The library of this school was praised to be good example for other school to follow,

students in this school had good reading habit ; and, also, had so many visiting from other

schools. By community co-operation in narcotic prevention and problem solving, 100 percent of

students in this school saved from drug addicted. This school was awarded in diamond level of

“White School project” from the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2, in 2019

academic year.

Finally the impact of those strategies influenced Anuban Ko-Chan School got The

Royal Academy Award in 2019 and in the same time got the sustainable shield of The Royal

Academy Award too
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