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คำานำา

 ในรอบสิบปีที่ผ่านมาคงไม่มีโครงการการศึกษาใดได้รับความสนใจเท่ากับโครงการ
โรงเรียนในฝันที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี  ๒๕๔๗ และได้ขยายผลจาก  ๙๒๑   โรงเรียนแรก  ไปสู่โรงเรียน 
รุ่นที่สองอีก ๘๗๗ โรงเรียนในปี ๒๕๕๐            
 นับตั้งแต่เริ่มโครงการ โรงเรียนในฝันเป็นความหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะช่วยยกระดับ 
คุณภาพของโรงเรียนที่คัดเลือกจากโรงเรียนระดับอำาเภอทั่วไปที่ไม่มีความพร้อมมากนักให้เป็น 
โรงเรียนคุณภาพสำาหรับเด็กและเยาวชนในชนบทที่ยากไร้ และไม่สามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียน 
ใหญ่ๆ ในเมือง ในขณะเดียวกันโครงการได้ตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นทั้งความ 
ไม่มั่นใจว่าจะสามารถพลิกโฉมโรงเรียนได้จริงหรือความห่วงใยในงบประมาณ ทั้งที่รัฐลงทุนไป 
หรือหนี้สินที่โรงเรียนอาจจำาเป็นต้องก่อขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามความมุ่งหวัง
 รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการในฝันเล่มนี้  จึงเป็นเอกสารทางวิชาการที่มี 
คุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประมวลผลงานวิจัยและการประเมินโครงการถึง ๒๕ ชิ้น 
ครอบคลมุทกุแงม่มุทีไ่ดด้ำาเนนิการโดยองคก์รทีห่ลากหลายตัง้แตส่ถาบนัอดุมศกึษา    หนว่ยนโยบาย 
หน่วยปฏิบัติ จนถึงหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ทำาให้สามารถประเมินผลกระทบที่มีต่อเด็กและ 
เยาวชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและวงการศึกษา ทั้งยัง 
สามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ   ที่ได้ติดตาม 
ความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณทุกท่าน  ที่ได้มีส่วนผลักดันและ 
สนับสนุนโครงการโรงเรียนในฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้วิจัยที่ช่วยให้วงการศึกษาได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณใ์นการดำาเนนิงานโครงการโรงเรยีนในฝนั       ขอชมเชยและเปน็กำาลงัใจแกฝ่า่ยเลขานกุาร 
โครงการที่ได้สืบสานงานนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  ทั้งยังพัฒนาต่อยอดจนโรงเรียนในฝันได้กลาย 
เป็นโรงเรียนยอดนิยมและเป็นความภาคภูมิใจของประชาคมในแต่ละพื้นที่ตลอดไป

    (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ 
 ความเชื่อที่ว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กไทยที่ขาดโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพในโรงเรียนดีมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานใกล้บ้าน  เป็นการขับเคลื่อนพลังปัญญา พลัง 
ประสบการณ์ พลังทรัพย์เข้าสู่โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบทหรือคนมีรายได้น้อยทุกคน 
ในระดับรากหญ้าให้ได้รับโอกาสเสมอภาคกัน ในการให้บุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพที่ดีซึ่งย่อมได้รับผลตอบแทนสูง เป็นหลักประกันว่าจะไม่เติบโตมาเป็นคนจนและ 
เมื่อมีบุตรออกมาจะได้ไม่เป็นลูกคนจนอีกต่อไป   ด้วยเหตุดังกล่าวโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  
จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น  
1,788 โรงเรียน 
 การดำาเนินการวิจัยเรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้      มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อ  1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน  2. เปรียบเทียบงานวิจัยที่ 
เก่ียวข้องกับดัชนีช้ีวัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ            การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ประเภทการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการโรงเรียนในฝันซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2547-2551  จำานวน 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการ 
วิจัยเป็นแบบวิเคราะห์งานวิจัย และแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร  
จำานวนทั้งสิ้น 38,547 คน โดยดำาเนินการวิจัยเฉพาะโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 จำานวน 921 โรงเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมโครงการประสบผลสำาเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ของแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ  โรงเรียนในฝันเป็นต้นแบบของ 
การปฏิรูปการศึกษาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง   จุดเด่นคือ เป็นจุดสกัดเด็กไม่ให้เดินทางเข้าเรียน 
ต่อโรงเรียนดังในเมืองได้   อัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น  อัตราสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำาสูงขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สูงขึ้นอย่างเด่นชัด  ชุมชน ผู้ปกครองและท้องถิ่นภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ในการร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   การจัดบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทันสมัย สะอาด  
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทุกระดับชั้น  โรงเรียนในฝันส่วนใหญ่ผ่าน 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อสภาพความสำาเร็จ คือ ความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ความ 
มุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละของผู้บริหารโรงเรียน การร่วมกันผลักดันโครงการของผู้บริหารระดับนโยบาย 
ทกุภาคสว่น      การสนบัสนนุชว่ยเหลอือยา่งเขม้แขง็ของชมุชนและผูอ้ปุถมัภ ์      การมสีว่นรว่มคดิ รว่มทำา รว่ม 
ตัดสินใจและร่วมประเมินผลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน     การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเข้าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสำาคัญ    การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ภายในโรงเรียน  การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ให้ทันสมัย  การใช้ทีมอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็ว 
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(roving    teams) เขา้ไปเปน็พีเ่ลีย้งรว่มพฒันาเปน็รายโรง      วธิกีารตดิตามประเมนิผลและใหก้ารรบัรองความ 
เป็นต้นแบบในฝันอย่างจริงจัง          การพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน วิธีการใช้โรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จเป็นแหล่งศึกษาดูงานกับโรงเรียนในฝันที่กำาลังเร่งพัฒนา 
การใช้ศูนย์ประสานงานโครงการให้การสนับสนุนอย่างเป็นกัลยาณมิตร    
 ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค คือ การตั้งเป้าหมายที่เป็นเลิศแต่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
น้อยเกินไปก่อให้เกิดหนี้สินหลายโรงเรียน รวมทั้งการขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์ ครูคณิตศาสตร์ ครู 
วิทยาศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ สวนทางกับอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียน ทำาให้ต้องนำางบพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียนส่วนใหญ่ไปใช้หนี้และจ่ายเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้าง จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพนักเรียนไม่ดีขึ้นเท่า 
ที่ควร  การคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดความพร้อมตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการทำาให้ประสบผลสำาเร็จได้ยาก   
การตั้งเกณฑ์การประเมินแบบเดียวกันบางครั้งไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การซื้อคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากส่วนกลางก่อให้เกิดความล่าช้าทั้งการจัดสรรและการซ่อมเมื่อชำารุด  การ 
โยกยา้ยผูบ้รหิารโรงเรยีนทำาใหก้ารพฒันาขาดความตอ่เนือ่ง       การเพิม่ขึน้ของคา่ไฟฟา้หลายเทา่ตวัทีใ่ชก้บั 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จำานวนมาก        ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเท่ากับโรงเรียนปกติ 
ระบบการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วต่ำาและระบบไฟฟ้าไม่เสถียรทำาให้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คุ้มค่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์และขาดการรู้เท่าทันในการเลือกบริโภค 
ข้อมูลข่าวสาร  ขาดการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน อีกทั้งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจำาวันยังไม่น่าพอใจ  ส่วนผลการสอบระดับชาติ (NT) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายโรงเรียน 
พัฒนาคุณภาพได้สูงจนติดอันดับประเทศ  แต่ถ้าพิจารณาโดยภาพรวมแล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
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ABSTRACT
 Prompted by a belief that education reform is a tool to provide equal opportunity 
for Thai children with quality schools serving them at locations close to their home, a project 
was incepted to help mobilize human resources with respect to intelligence, experiences,  
and wealth into a special type of schools.  These are schools that make the dreams of  
grass-root rural dwellers or low-income people come true in the sense that they make it  
possible for their children to benefit from equal opportunity in such a way that when these  
children grow up they become well educated citizens and enjoy quality of life as well as  
have good jobs with high pays.  This is an assurance that children of these people will no  
longer suffer from the vicious cycle that prevails in poverty stricken rural areas.      
 With this vision in mind, the Lab School Project was launched in the fiscal year  
2004 which, to date, has completed its second phase with a total number of 1,788 schools  
across the country in full operation. 
 The evaluation study of the Lab School Project firstly aims to analyze research  
studies of the schools under the project, and secondly to compare findings of prior studies 
related to indicators of project success.  The nature of this study is a descriptive one  
that relies mainly on documentary research and draws on 25 studies altogether conducted  
on project schools during the period 2004-2008.  The research instruments includes a  
research findings analysis form and a data collection form for field administration.  The  
sample consists of 921 schools in the first phase purposely selected from a population of  
38,547 persons. 
 Findings show that overall achievement of the project is satisfactorily cost effective  
as indicated by the objectives of the strategic plans being met and the indicators for 
project  success being attained. The Lab Schools are legitimately proto-typical for educational 
reformthat shows concrete results. Strengths of the project schools include their antidote in 
stopping rural students from flocking into renowned schools in urban centers as previously 
occurred. The increasing trend of student enrolments is continual, especially at the lower 
secondary level.  The rate of success of entrance into well-known universities keeps rising, 
especially in fields where shortage of skills occurres.  Students clearly score higher in desirable  
characteristics. Communities, parents, and local people indicate pride in their schools and are  
truly involved in school quality development efforts. The school climate, learning resources,  
and environments turn out modernized, clean, safe, and friendly in the context of student  
learning at all levels.  Most of the Lab Schools under study receives certificates of  
accreditation as an assurance of their educational quality.       
 Factors that enhance success includes the school readiness prior to joining the 
project.  Another contributing factor is the school administrators’ personal efforts and  
commitment, enhanced by the support and push of all policy makers as well as active 
assistance of community members and patronizing agencies. The schools benefit from joint  
collaboration, decision making, and assessment by all parties concerned.  Information and  
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communication technology is introduced to the schools to facilitate teaching and learning in  
all curricular areas. The change and adjustment of the environment and climate has occurred 
in these schools, and so made the improvement and modernization of teaching and learning  
in the various subject areas.  Roving teams are utilized to assist the individual schools, to  
monitor and evaluate the instructional programs, and to ensure that the schools truly  
represent model institutions in the people’s dream. Finally, the project strengths are indicated 
by staff and teacher development in the use of instructional media and technologies, the  
use of their areas of success as resources for educational visits, and the existence and  
functioning of project coordination centers in providing support with good will. 
   Factors that tend to impede success are several. While the project goal is rather  
ambitious, budget support is far from being adequate; thus causing some schools to fall  
into debts as well as to fall short of teachers to teach computer, mathematics, science, and  
English which appears to be on the opposite direction of the rising student enrolments over  
the years. Unfortunately, this necessitates the real location of a major portion of the budget  
initially allocated for student quality improvement to settle the debts and hire temporary  
teachers. As a result, student quality development rather suffers. The choosing of schools  
that do not quite meet the criteria of readiness precluded success in their attempts.  A  
uniform set of criteria for selection often ignored the individual school contexts. Procurement 
of computer hardware and peripherals by the central department causes delays both in  
redistribution and maintenance.  In some cases, transfer of school administrators disrupt  
continuity of the project activities. The exponentially rising costs of electricity for a large  
number of computer sets procure for the schools are not accompanied by a proportionate  
budget allocation for utilities as mostly the case with regular schools outside the project.  
The baud rates of the internet are extremely low and the power current is not stable  
enough to allow efficient use of the newly installed computers. Most students are falling  
short of higher-order thinking skills and analysis abilities, nor are they capable of selecting  
information. Learning resources outside the schools are still insufficient, and the student  
English language proficiency for daily communication is unsatisfactory. Finally, the results  
of national standardized tests and student achievement tests of most schools are generally  
unsatisfactory, although some schools are highly successful in pitting their students against  
the national norms.  
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บทนำ�

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
   1.1 เจตน�รมณ์ของรัฐบ�ล
 รัฐตระหนักดีว่าภาระอันยิ่งใหญ่ของการสร้างอนาคตคือการปูทางให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ 
ศักยภาพของตนในการเรียนรู้ จนถึงการแสวงหาอาชีพที่ตนถนัดเพื่อช่วยสร้างสังคมและประเทศให้ 
เข้มแข็ง  แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพ มีคนเก่งอยู่แต่ก็กระจัดกระจาย หากไม่บ่มเพาะไม่รวมพลัง 
ไม่นำามาขยายผลส่ิงท่ีเป็นของดีของประเทศในอนาคตจะลำาบากมาก  การปฏิรูปการศึกษาเป็นเร่ืองจำาเป็น 
ที่ต้องทำาทั้งระบบและต้องใช้เวลาที่จะส่งผลนาน แต่สังคมไทยไม่มีเวลารอนาน วันนี้ประเทศไทยสามารถ 
ยึดสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อแข่งขันกับคนอื่นได้อีกระยะหนึ่งเท่านั้น เราจำาเป็นต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาในมิติที่ 
กวา้งกวา่การปฏริปูดว้ยกฎหมายและโครงสรา้ง             เปน็มติทิีน่ำาความรูส้มยัใหมป่ระกอบกบัแกนปญัญาเดมิ 
เพื่อการพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับคนอื่นได้ในมิติใหม่  และทำาในมิติแห่งการปฏิบัติให้เป็นจริง 
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 การสร้างโรงเรียนในฝันให้กระจายอยู่ทุกอำาเภอ  เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติจริง 
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมเด็กไทยที่ขาดโอกาสให้ได้รับการพัฒนา 
คุณภาพในโรงเรียนดีมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานใกล้บ้าน  เป็นการขับเคล่ือนพลังปัญญา พลังประสบการณ์ 
พลังทรัพย์เข้าสู่โรงเรียน เพื่อให้สามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบทหรือคนมีรายได้น้อยทุกคน 
ในระดับรากหญ้าให้ได้รับโอกาสเสมอภาคกัน  ในการให้บุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพที่ดีซึ่งหมายถึงการได้รับผลตอบแทนสูง เป็นหลักประกันว่าจะไม่เติบโตมาเป็น 
คนจนและเมื่อมีบุตรออกมาจะได้ไม่เป็นลูกคนจนอีกต่อไป ดังแสดงให้เห็นชัดเจนในวงจรความยากจน 
และวงจรความร่ำารวย  ดังแผนภาพ 1



ที่มา : แผนหลักโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน, 2546

 โรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนชั้นดีที่เป็นต้นแบบของการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษา      ซึ่งรวม 
ทั้งการบริหาร การจัดการและการให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  มีส่วนร่วมใน 
การบรูณาการจดักระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งสมบรูณแ์บบในทกุโรงเรยีน         สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานจึงต้องให้ชุมชนคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการให้เป็นโรงเรียนในฝันของตนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อ 
ดำาเนินการเร่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดี    มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน  
มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทันสมัยในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ  มีการ 
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)       ตลอดจนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีให้ความรัก 
ความอบอุ่น ความสะอาด ความปลอดภัยและมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 “โรงเรียนในฝัน” ต้องมีผู้บริหารที่เป็น “ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง” เปิดใจกว้างรับแนวคิดในมิติของ
การร่วมพัฒนาจากทุกฝ่ายท่ีศรัทธาและปรารถนาจะร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง  ครูต้อง 
ได้รับการพัฒนาให้มีโอกาสพบสิ่งใหม่ๆ  เพื่อให้เข้าใจและเปลี่ยนทัศนคติจากการเรียนการสอนแบบเดิม 
ไปสูแ่บบใหม ่ ทีส่ำาคญัครโูรงเรยีนในฝนัตอ้งมจีติวญิญาณแหง่ความเปน็คร ู เพราะคำาวา่  “คร”ู มคีวามหมาย
ลึกซึ้งในตัว  ครูต้องเปิดใจกว้างให้เด็กมีความอบอุ่น กล้าคิด กล้าถาม กล้าพูดและต้องเอาใจใส่ สอดส่อง 
ดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดจนเรียนรู้ร่วมกัน  โรงเรียนต้องระดมทรัพยากรทั้งพลังกาย 
พลังปัญญาและพลังทรัพย์จากชุมชน  จากสถาบันการศึกษาระดับสูงในท้องถ่ิน  จากผู้มีอุปการคุณท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนเข้าร่วมสร้างและสานฝันให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวและ 
อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ได้ใช้ศักยภาพใช้สมองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในโรงเรียนที่ดี  ต้องมุ่งมั่นอดทน 
รว่มกนั           เพือ่สรา้งเดก็ไทยใหเ้ปน็คนทีใ่ฝรู่ ้        เรยีนเปน็      สามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง    รูจ้กัคดิวเิคราะห ์
มีทักษะการดำารงชีวิต  สร้างงานสร้างอาชีพได้จนพ้นวงจรความยากจน เป็นคนดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
ของความเป็นไทยสามารถก้าวไกลสู่สากล

แผนภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตของวงจรความยากจนและวงจรความร่ำารวย
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   1.2  คว�มเป็นม�
 22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีโดยการนำาของรัฐบาลสมัย  พันตำารวจโท  ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ลงมติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการ “หนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” 
ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Lab School Project” เพราะถือว่าทุกโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็น
แหล่งทดลองรูปแบบต่างๆ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน 
การสอน         ดา้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้ รวมทัง้ดา้นการใหช้มุชน มสีว่นรว่มสนบัสนนุการดำาเนนิ 
งานของโรงเรียน โดยได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2547-2549 รวมทั้งสิ้น 2,558.32 ล้านบาท   
ตามแผนกลยุทธ์ของโครงการที่กำาหนดความสำาเร็จแบบสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard) พร้อม 
มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   พัฒนาโรงเรียน 
ในฝัน จำานวน 921 โรงเรียน 921 อำาเภอ/เขต ภายใต้แนวคิด หลักการและความเชื่อที่ว่า “ก�รศึกษ�
ส�ม�รถพัฒน�บุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภ�พ ส�ม�รถลดช่องว่�งของบุคคลในสังคมลงได้    ซึ่งจะส่งผล 
ให้ประช�ชนช�วไทยส�ม�รถหลุดพ้นจ�กวงจรคว�มย�กจน  นับเป็นกระบวนก�รพัฒน�โรงเรียนให้เป็น 
โรงเรียนในฝันของคนในสังคมที่ต้องก�รให้เด็กและเย�วชนได้เข้�เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภ�พและในขณะ 
เดียวกันโครงก�รนี้จะช่วยทำ�ให้คว�มฝันของคนในสังคมเป็นจริงได้”
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 เน่ืองจากโครงการโรงเรียนในฝันเป็นโครงการของรัฐบาลท่ีถือว่าเป็นโครงการใหญ่ 
(Mega  Project) ที่รัฐบาลในยุคของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และ
เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย มีการวางแผนการดำาเนินงานโครงการทั้งระบบให้ทุกคนมอง
ภาพความสำาเร็จที่จะเกิดขึ้นตลอดแนว (road map)  มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความสำาเร็จแบบสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard) โดยถือเป็นโครงการสำาคัญ
(flag   ship) ของรัฐบาล เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะเห็นได้จากการให้ความสำาคัญ 
แก่ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินคัดเลือกโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น  ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนให้ถึงฝัน 
ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้  ร่วมพัฒนาแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนให้ประสบผลสำาเร็จ และท้ายสุด 
ร่วมประเมินและชื่นชมสภาพความสำาเร็จของโรงเรียนซึ่งตนคัดเลือกขึ้นมา  ดังนั้น โครงการในฝันรุ่นที่ 1 ได้ 
ดำาเนินการมาระหว่างปี พ.ศ. 2546–2549  ถือว่าประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับมาก 
จึงได้ขยายผลโดยให้ชุมชนทุกอำาเภอดำาเนินการคัดเลือกโรงเรียน รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนดีใกล้บ้�น”
ท่ีจัดการศึกษาแตกต่างจากโรงเรียนในฝันรุ่นแรก   เพ่ือให้ทุกอำาเภอท่ัวประเทศไทยมีโรงเรียนในฝันท่ีเปิดสอน 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ 1–4 หรือ ตั้งแต่ระดับ (อนุบาล) ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำานวนทั้งสิ้น 867 โรงเรียน  เมื่อรวมกับโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 จำานวน 
921 โรงเรียน เป็นจำานวนทั้งสิ้น 1,788 โรงเรียน   ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง 
ส่งผลให้รัฐบาลเดิมล่มสลาย   มีการแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการณ์  โดยเชิญ  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  มาเป็น 
นายกรัฐมนตรี  รวมเวลา 1 ปีเต็ม  ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการชะงักงันและเกิดความสับสนต่อโรงเรียนและ 
ชุมชนผู้ปฏิบัติว่าจะเดินหน้าต่อไป หรือจะล้มเลิกโครงการไปเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม   ดังนั้น 
เพื่อให้พ้นมรสุมทางการเมือง จึงเลือกใช้วิธีปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงก�รโรงเรียนดีใกล้บ้�น” ทาง
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน   ประคับประคอง 
จนสามารถดำาเนินโครงการได้แล้วเสร็จในรุ่นที่ 1 และสนับสนุนปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2551  มีการเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำาของ นายสมัคร สุนทรเวช  เป็น 
นายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน รัฐบาลจึงได้กลับมาสนับสนุนอย่างจริงจังให้ดำาเนิน 
โครงการโรงเรียนในฝันภายใต้ชื่อ “โครงก�รโรงเรียนดีใกล้บ้�น” อีกครั้งหนึ่ง  ในขณะที่บรรยากาศทาง
การเมืองเกิดความขัดแย้งทางความคิด โดยมีแกนนำาพันธมิตรชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและยึดทำาเนียบ 
รัฐบาลไว้   ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐสภาผ่านการแปรญัตติงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2552 ได้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงผู้นำาทางการเมืองครั้งสำาคัญอีกครั้งโดยมี  นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี จนถึง 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
 ดังนั้น  นับจากเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน         ผู้นำาทางการเมืองและผู้บริหารระดับนโยบาย 
ผู้ริเริ่มและเป็นกำาลังสำาคัญให้การสนับสนุนผลักดันจนโครงการประสบผลสำาเร็จ ปรากฎรายนามและ 
ภารกิจ ดังแสดงไว้ในตาราง 1 ดังนี้
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 ในปีงบประมาณ 2552–2554 รัฐบาลได้กำาหนดให้วางแผนบริหารราชการแผ่นดิน และหนึ่ง 
ในกิจกรรมสำาคัญนั้น คือการขยายผลโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จำานวน 4 รุ่น   
รวมทั้งสิ้น 3,000 โรงเรียน  ด้วยเหตุดังกล่าว  ผู้เขียนจึงได้ทำาการวิเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ  งานวิจัยส่วนบุคคล  รวมถึงวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินโครงการโรงเรียนในฝัน  รุ่น 1 เช่น สำานักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน    สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  ซึ่งได้ทำาการศึกษาวิจัยหลากหลายแง่มุมต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน (lessons learned) ผลการดำาเนินโครงการ 
ผ่านมิติท้ังทางด้านบวกและด้านลบ      อันเป็นข้อมูลสำาคัญให้กับผู้บริหารระดับนโยบายและผู้บริหารหน่วยงาน 
ระดับสูงทุกภาคส่วน  ผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกรุ่น  ศึกษานิเทศก์ผู้ทำาหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (roving 
teams) ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  คณะทำางานส่วนกลางตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อประโยชน์ในการ 
พัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

น�ยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ผู้รับผิดชอบระดับนโยบ�ย

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รฯ
กระทรวงต่�งๆ
ผู้สนับสนุน

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น

ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายปองพล อดิเรกสาร

(2546-2547)

นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล นายวราเทพ รัตนากร

รมช.กระทรวงการคลัง

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผช.รมต.กระทรวง ICT

นายไพฑูรย์ จัยสิน

(2546)

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

(2546-2547)

ดร.อดิศัย โพธารามิก

(2548-2549)

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล

รมช.กระทรวงพานิชย์

นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม

นางพรนิภา ลิมปพยอม

(2547-2549)

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

(2549)

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

(2549)

นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล

รมว.กระทรวงคมนาคม

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

(2550)
-

นายปิยบุตร ชลวิจารณ์

รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

นายสมัคร สุนทรเวช

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

(2551)
- -

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายศรีเมือง เจริญศิริ

(2551)
- -

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ

ที่มา : อรทัย  มูลคำา  สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2551

ต�ร�ง 1  แสดงรายนามผู้บริหารระดับสูงผู้รับผิดชอบให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนในฝัน
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   1.3  วัตถุประสงค์
 1.3.1 เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน 
 1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ

   1.4  คำ�นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
 โรงเรียนในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน หมายถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมุ่งมั่นจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนในฝันของคนในสังคม  ที่ต้องการให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  มีบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อบอุ่นปลอดภัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นรูปแบบของการพัฒนา
ไปสู่การปฏิรูปการศึกษา และสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 โรงเรียนในฝันรุ่น 1 หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ชุมชนร่วมกันคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2546 
จำานวน 921 โรง
 โรงเรียนในฝันรุ่น 2 หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    ที่ชุมชนร่วมกันคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
พ.ศ. 2549 จำานวน 877 โรง
 โรงเรียนเร่งสู่ฝัน (fast track) หมายถึง โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ซึ่งมีความ
พร้อมทางด้านปัจจัยต่างๆ ค่อนข้างสูง  อาสาสมัครเข้าลู่พิเศษเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้แล้วเสร็จพร้อมรับการประเมินภายใน 1 ปี
 ทีมเคลื่อนที่เร็ว (roving team) หมายถึง คณะบุคคลทีี่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
อย่างหลากหลาย  มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
 ดชันชีีว้ดัสภ�พคว�มสำ�เรจ็ของโครงก�ร  (Key    Performance    Indicators) หมายถงึ  องคป์ระกอบ
สำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันที่ประสบผลสำาเร็จ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านนักเรียน  ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และ 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร  

    1.5  ขอบเขตของก�รศึกษ� 
 ผู้เขียนวิเคราะห์เฉพาะเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยของหน่วยงานหรือบุคลากร  
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ซึ่งทำาการวิจัยโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 1  
จำานวน 921 โรงเรียน  ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2547-2551 

   1.6  วิธีดำ�เนินก�รศึกษ�
    1.6.1 สำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 จำานวน 921 โรง  ปี พ.ศ. 2547-2551
    1.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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   1.6.3 เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1.6.4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยกับดัชนีช้ีวัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ
    1.6.5 สรุป เขียนรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะ

   1.7  ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
     1.7.1 การเปรียบเทียบผลที่คาดหวังจากดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จ (KPIs) กับบทเรียนที่ได้รับ  
(lessons learned) จากงานวิจัยของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาคัญต่อ 
การปฏริปูการศกึษาของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง    ในการตดัสนิใจกำาหนดนโยบายและผูน้ำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ       
เช่น คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงบประมาณ 
สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำานักงานรับรองมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในฝันทุกรุ่น เป็นต้น 
      1.7.2  การนำาผลการวจิยัมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัผลการดำาเนนิโครงการในมมุมองตา่งๆ     เปน็ 
บทเรียนสำาคัญต่อการดำาเนินโครงการของรัฐบาลในแง่มุมของการลงทุน  ความคุ้มค่า  การใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในสถานศึกษา การกระจายอำานาจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัด 
การศึกษา
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2
เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในบทนี้จะได้นำาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ แผนหลักหรือแผนยุทธศาสตร์  
รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภาพความสำาเร็จ ดัชนี 
ชี้วัดความสำาเร็จ และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในโครงการ  รวมทั้งนำาเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ 
โครงการโรงเรียนในฝัน ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งจำาแนกออกเป็นด้านต่างๆ คือ  
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินผลโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 เอกส�รที่เกี่ยวข้อง
   2.1.1 แผนหลักหรือแผนยุทธศ�สตร์โครงก�ร ๑ อำ�เภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  
 ประกอบด้วย  ทิศท�งและภ�พคว�มสำ�เร็จของโครงการ  คือ  ก�รพลิกระบบก�รศึกษ�  
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หยุดวงจรคว�มย�กจน  ส่วนวิสัยทัศน์ของโครงการคือ ก�รสร้�งโอก�สให้เด็กไทย  สำาหรับ
พันธกิจ คือ ก�รสร้�งโรงเรียนชั้นดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  คิดวิเคร�ะห์ มีคว�ม
ส�ม�รถด้�นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง โครงการมีเป้าหมาย
การดำาเนินงานในปี 2551–2554 เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่จัดการศึกษาทุกระดับ ในสังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกอำาเภอ ซึ่งชุมชนคัดเลือกขึ้นมาจากโรงเรียนที่ 
อาสาสมัครใจเป็นโรงเรียนในฝัน รวม 4 รุ่น จำานวน 3,000 โรงเรียน จำาแนกเป็นโรงเรียนที่จัด 
การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 โรงเรียน ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,500 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554  
โดยกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนในฝันรายปี  ปรากฏตามแผนภาพ 2 ดังนี้
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   2.1.2 รูปแบบและแนวท�งก�รขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม
 เพื่อให้การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตามเจตนารมณ์
ของโรงเรียนในฝัน  จึงได้นำาแนวคิดกำาหนดผลสำาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard) 
มากำาหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน 4 ด้าน ตามแผนภาพ 3 ประกอบด้วย
 (1) มุมมองด้านนักเรียน (student perspective) เป็นการพิจารณาความต้องการของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่คาดหวัง
 (2) มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (internal process perspective) เป็นการ 
พิจารณาผลสำาเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการและ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
 (3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (learning and growth perspective)  เป็นการ 
พิจารณาปัจจัยที่ใช้ขับเคลื่อนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง ได้แก่ การสร้างความ 
เข้มแข็งให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู ผู้บริหาร และ 
บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 (4) มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร (budget and resource perspective) พิจารณา 
ปัจจัยส่งเสริมให้การดำาเนินงานบรรลุภาพความสำาเร็จ ในด้านงบประมาณและทรัพยากร  โดยคำานึงถึง 
แหล่งสนับสนุน อัตรากำาลัง ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ   

แผนภาพ 2 แสดงเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2550-2554

ที่มา : แผนบริหารราชการแผ่นดิน สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2551
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âÃ§àÃÕÂ¹    ¨Ó¹Ç¹    2550     2551     2552     2553     2554     

ã¹½˜¹ 1     921       921      921      921       921      921

ã¹½˜¹ 2     867        -       867      867       867      867

ã¹½˜¹ 3     712        -        -        712       712      712

ã¹½˜¹ 4     500        -        -        -         500      500

 ÃÇÁ      3,000     921     1,788     2,500     3,000    3,000

§º»ÃÐÁÒ³            170.1      39.9     460.0      

¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ/ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃ»¯ÔÃÙ» =  Ã.Ã.ã¹½˜¹
ãªŒáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹  =  µŒ¹áºº Ã.Ã.ã¹½˜¹
Ã.Ã.ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ =  ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

Ã.Ã. ÃÐ´Ñº   Á.1 - Á.6       ¨Ó¹Ç¹ 1,500 Ã.Ã.
Ã.Ã. ÃÐ´ÑºÍ¹ØºÒÅ/».1-».6/Á.3  ¨Ó¹Ç¹ 1,500 Ã.Ã.  3,000



 ส่วนการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  (strategic objectives)  ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
ไดค้ำานงึถงึความครอบคลมุและสมดลุ        ผา่นมมุมองในมติดิา้นตา่งๆ     สว่นการจดัทำาแผนทีก่ลยทุธ ์(strategy 
map) นั้น  เพื่อตรวจสอบลำาดับความสำาคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้  
ผ่านมุมมองด้านต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงไปสู่ความสำาเร็จได้อย่างไร  เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการ สำาหรับการจัดทำากรอบกลยุทธ์ (strategic framework) ได้นำาวัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ์มากำาหนดตัวชี้วัด (measure) เป้าหมาย (target) และกลยุทธ์ริเริ่ม (strategic initiative)  
จนสามารถกำาหนดเป้าหมายปลายทาง หรือผลผลิตเชิงคุณภาพเป็นภาพความสำาเร็จของนักเรียน  

   2.1.3 ภ�พคว�มสำ�เร็จ
 การกำาหนดผลสำาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard) ได้กำาหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (strategic objectives) ไว้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  โดยใช้แผนที่กลยุทธ์ (strategy map) เป็น 
เสน้ทางการดำาเนนิงานของโครงการ  ตัง้แตป่จัจยันำาเขา้    กระบวนการและผลผลติ   จนเกดิภาพความสำาเรจ็ 
ที่ตัวนักเรียน   ตามแผนภาพ 4 ดังนี้

แผนภาพ 3 แสดงมุมมองของผลสำาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน

ที่มา : แผนหลักโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน, 2546
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¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¾Ñ¹¸¡Ô¨
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
¡ÅÂØ·¸�

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

§º»ÃÐÁÒ³
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹



 จากแผนภาพ 4 จะเห็นได้ว่า  แผนที่กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน กำาหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่ 
ด้านปัจจัยนำาเข้า  ได้แก่  งบประมาณและทรัพยากร  ต้องมีการใช้อย่างคุ้มค่า  มีภาคีเครือข่ายผู้อุปถัมภ ์
ให้การสนับสนุนในระดับท้องถิ่น   ส่วนด้านกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ 
เรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนอิเลคทรอนิคส์ และพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหาร ครู  จนถึง 
บคุลากรทกุคนใหเ้ปน็มอือาชพี    สำาหรบักระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน  คอืการบรูณาการการเรยีนรู ้
ในแต่ละกลุ่มสาระ  การจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล  การประกันคุณภาพ  ตลอดจน 
การสร้างโอกาสดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก   ด้านผลผลิตที่บรรล ุ
เป้าหมายคือตัวนักเรียนจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการดำารงชีวิตและมีความมั่นใจในตนเอง  
ที่สำาคัญคือมีความเป็นไทย   โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักเรียน (student outcomes)  ประกอบด้วย  คุณลักษณะสำาคัญ ดังนี้
 • เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ (learner and critical thinker)  ได้แก่ นักเรียนมี 
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัย 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
 • มีทักษะการดำารงชีวิต มั่นใจในตนเอง (life skills and efficacy) ได้แก่ นักเรียนมีทักษะ 
ในการดำารงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
 • มีความเป็นไทย (living a Thai way of life)  ได้แก่  นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตสำานึกในการ 
อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนภาพ 4 แสดงภาพความสำาเร็จทั้งระบบตามแผนที่กลยุทธ์

ที่มา : แผนหลักโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน, 2546

¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

§º»ÃÐÁÒ³
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

ºØ¤¤ÅáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµ
ÁÑè¹ã¨ã¹µ¹àÍ§

ÁÕ¤ÇÒÁ
à»š¹ä·Â

ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

âÃ§àÃÕÂ¹
¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

»ÃÐ¡Ñ¹
¤Ø³ÀÒ¾

ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ ´ÙáÅ
ª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¤ŒØÁ¤‹Ò ÀÒ¤Õ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

Á×ÍÍÒªÕ¾E-School
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กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยในโรงเรียน (internal process) ประกอบด้วยกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้
 • โรงเรียนธรรมาภิบาล    (good  governance)   ได้แก่     โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี                   
มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  
มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (school-based management)
 • สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (opportunity and caring) ได้แก่ การให้บริการทางการ 
ศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
 • บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ (integrated learning processes)   ได้แก่    โรงเรียนพัฒนา 
หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดำารงชีวิต 
 • ประกันคุณภาพ (quality assurance) ได้แก่ โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

ก�รเรียนรู้และก�รพัฒน� (learning & growth) ประกอบด้วย คุณลักษณะสำาคัญ ดังนี้ 
 • ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ได้แก่ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากร 
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • E-school ได้แก่ โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบประม�ณและทรัพย�กร (budget & resource)  ประกอบด้วยปัจจัยสำาคัญ ดังนี้
 • ภาคี เครือข่าย (partnership and networks) ได้แก่ โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ  
พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • คุ้มค่า (cost effectiveness) ได้แก่ โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล

   2.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�โรงเรียนในฝันให้ประสบผลสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน 
 จากแผนที่กลยุทธ์ดังกล่าว  โครงการได้ศึกษาถึงปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
ในฝันให้สามารถประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนได้  พบว่าจำาเป็นต้องใช้ 3 ตัวช่วย กับ 1 ตัวเชื่อม  เป็น 
หลักประกันความสำาเร็จ  ตามรายละเอียดดังนี้   
 ตวัชว่ยที ่ 1   ตอ้งม ี    Resource    Centre    ตัง้อยูศ่นูยป์ระสานงานโครงการในสว่นกลาง  (สำานกัพฒันา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา)  อันประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ   ทีมนิเทศติดตามผลและ 
ประเมินผลโรงเรียน   การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  และการจัดการความรู้ผ่านทาง web site, 
home page ให้กับโรงเรียน    
 ตวัชว่ยที ่ 2    ตอ้งมพีีเ่ลีย้งทางวชิาการจากสถาบนัอดุมศกึษาในทอ้งถิน่หรอืจากสว่นกลาง   รวมถงึ
โรงเรียนชั้นนำาในลักษณะโรงเรียนคู่ฝันพัฒนา    ตลอดจนศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ 
ผลสำาเร็จครูเก่งแต่ละกลุ่มสาระและผู้บริหารจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาสาพัฒนาในลักษณะทีม 
เคลื่อนที่เร็ว (roving teams)  โดยมีศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝันทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้อำานวย 
ความสะดวก และเป็นผู้ดูแลกำากับอย่างเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกโรงเรียนในฝัน  
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 ตัวช่วยที่ 3  ต้องมีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  ให้การสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่  ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจ  จนถึงร่วมชื่นชมความสำาเร็จ   ทั้งทางด้านพลังกาย  พลังปัญญาและ 
พลังทรัพย์ตามสภาพความต้องการจำาเป็นของแต่ละโรงเรียน
 1 ตัวเชื่อม  ต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการ
เชื่อมตัวช่วยทั้งสามโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามแผน   กลยุทธ์ที่วาง 
ไว้ตามกรอบแนวคิดในการดำาเนินโครงการให้ประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน ปรากฎดังแผนภาพ 5 ดังนี้

แผนภาพ 5  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้ประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน

   2.1.5 ดัชนีชี้วัดคว�มสำ�เร็จ (Key Performance Indicators; KPI)  
 การกำาหนดดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ  เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันหรือ 
ที่เรียกกันว่า KPI พิจารณาจากองค์ประกอบของผลการดำาเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน 
ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านงบประมาณและ 
ทรพัยากร        ซึง่แตล่ะดา้นมรีายละเอยีดแสดงไวใ้นดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็ (Coronel    and    Evans, 1999 : 36-39) 
ตามตาราง 2 ดังนี้ 

ที่มา : อรทัย  มูลคำา, รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  ระยะที่ ๒              
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ประจำาปีงบประมาณ 2548

 15        

µÑÇª‹ÇÂ·Õè 2  ¾ÕèàÅÕéÂ§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ (Roving Team)

¹Ñ¡àÃÕÂ¹
µÑÇª‹ÇÂ·Õè 3 ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍØ»¶ÑÁÀ�(Sponsor)

- Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒµ‹Ò§æ ã¹¾×é¹·Õè
- âÃ§àÃÕÂ¹ªÑé¹¹Ó·Ñé§¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹
- 175 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
- ÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹ áÅÐ Ê¾°.

ICT

- ´ŒÒ¹¾ÅÑ§¡ÒÂ àª‹¹ »ÃÑºÊÀÒ¾ÀÙÁÔ·ÑÈ¹�
- ´ŒÒ¹¾ÅÑ§»˜ÞÞÒ àª‹¹ ÇÔ·ÂÒ¡Ã áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ
- ´ŒÒ¹¾ÅÑ§·ÃÑ¾Â� àª‹¹ ºÃÔ¨Ò¤ÍØ»¡Ã³�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- à»š¹ºØ¤¤ÅáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
  ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�
- ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµ
- ÁÑè¹ã¨µ¹àÍ§
- ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹

µÑÇª‹ÇÂ·Õè 1 (Resource Centre)
- ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ àª‹¹ ¤ÃÙÁ×ÍÍÒªÕ¾ ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
- Internal Audit, Report system
- Management Information System
- e-learning, e-library

* ¼ÙŒºÃÔËÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾
* ¤ÃÙÁ×ÍÍÒªÕ¾
* Good governance
* E-School
* Community share
  ownership
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2.1.6 ข้อมูลส�รสนเทศเชิงปริม�ณของโรงเรียนในฝัน
 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำา 
การสรุปข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 และรุ่น 2 จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
 • ผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 
โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 และรุ่น 2 จำานวน 1,980 คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2551 โดยแจ้งผ่าน www.labschools.net ให้โรงเรียนในฝัน 
ทุกโรงกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีกำาหนดรายโรงเรียน (ภาคผนวก, 109-110) ก่อนเดินทางไปสัมมนาใน 
www.labschools.com กำาหนด password โดยใช้เลขรหัสประจำาโรงเรียนเดิม 8 หลัก พร้อมทั้งติดตั้ง 
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ชือ่มตอ่อนิเตอรเ์นทความเรว็สงูจำานวนมาก       ใหใ้ชใ้นชว่งเวลาสมัมนาสำาหรบัโรงเรยีน 
ที่ยังดำาเนินการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งแบบกรอกข้อมูลทั้งหมดได้เขียนในรูปโปรแกรมสำาเร็จรูป 
เพื่อการประมวลผลและแสดงผลผ่านเวปไซด์  (post on www.labschools.com)
 • ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2546 – 2551 ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (post on www.onec.go.th) นำามาจำาแนกเฉพาะโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และรุ่น 2 (post on 
www.labschools.net) 
 •  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน (National Test; NT) ปีการศึกษา 2550  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ของสำานักทดสอบการศึกษา  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นำามาจำาแนกเฉพาะโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และรุ่น 2  (post on www.labschools.net)

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลส�รสนเทศของโรงเรียนในโครงก�ร
 • อัตราการเพิ่มลดของนักเรียนโรงเรียนในฝันรุ่น 1 เปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักเรียนสูงขึ้นทุกปี  ในทางกลับกันภาพรวมของประเทศจำานวน 
ประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จำานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูล 
ปีการศึกษา 2546 ซึ่งเริ่มดำาเนินโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น 1 จำานวน 921 โรงเรียนมีจำานวนนักเรียน 
ทั้งสิ้น 810,542 คน  ปีการศึกษา 2547  จำานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 50,428 คนเป็น 860,970 คน 
ปีการศึกษา 2548 จำานวนนักเรียนเพิ่ม 51,821 คนเป็น 912,791 คน  ปีการศึกษา 2549 จำานวน 
นักเรียนเพิ่ม 3,480 คนเป็น 916,271 คน  และปีการศึกษา 2550 จำานวนนักเรียนเพิ่ม 9,205 คน 
เป็น 925,476 คน  สรุปได้ว่านับแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปีการศึกษา  มีจำานวนนักเรียน 
เพิ่มขึ้นทั้งหมด 114,934 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.17  ดังแผนภาพ 6
 เมื่อจำาแนกข้อมูลจำานวนนักเรียนรายโรง พบว่า  โรงเรียนในฝันจำานวน 404 โรงมีอัตรา 
นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลประจำา 
อำาเภอ  สำาหรับโรงเรียนที่มีจำานวนนักเรียนคงที่ จำานวน 42 โรงเรียน  ส่วนโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียน 
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จำานวน 475 โรง  ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและโรงเรียน 
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  แต่จำานวนนักเรียนลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน   สาเหตุ 
มาจากการลดลงของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังแผนภาพ 7
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แผนภาพ 6 อัตราการเพ่ิมข้ึนของนักเรียนในฝัน  แผนภาพ 7 อัตราการเพ่ิมลดของนักเรียนในฝัน
          รุ่น 1 ปีการศึกษา 2546 – 2550     รุ่น 1 จำาแนกตามจำานวนโรงเรียน

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546-2550

 • ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และรุ่น 2 จากระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ซึ่งดำาเนินการประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝันทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา   
โดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  พบว่า  จำานวนโรงเรียนในฝัน 
ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพรอบสองมากกว่ารอบแรกทั้งสองรุ่น   โดยในปีการศึกษา 2550 
โรงเรียนในฝันรุ่น 1  ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดในระดับดีและดีมาก จำานวนทั้งสิ้น 
631 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.50  ส่วนโรงเรียนในฝันรุ่น 2 ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแล้ว 
จำานวน 275 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.83 โดยภาพรวมทั้งสองรุ่นผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
จำานวน 906 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.76 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนในฝัน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยดีกว่าภาพรวมโรงเรียนทั้งประเทศ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่มากกว่า 
2.51 เท่ากับ 64.24 ส่วนภาพรวมทั้งประเทศเท่ากับ 41.91 ซึ่งเปรียบเทียบแล้วมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ส่วนค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ต่ำากว่า 1.75 เท่ากับ  0.51 ภาพรวมทั้งประเทศเท่ากับ 1.73  ซึ่
งเปรียบเทียบแล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่า  ดังแผนภาพ 8

แผนภาพ 8 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2546-2550

ที่มา : www.labschools.com, www.labschools.net 

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹    ¨Ó¹Ç¹âÃ§àÃÕÂ¹    ÃŒÍÂÅÐ    
à¾èÔÁ¢Öé¹·Ø¡»‚         404           43.87   
¤§·Õè                42             4.56   
Å´Å§µ‹Íà¹×èÍ§        475            51.57   

ÃÇÁ            921           100.00   

2546  2547  2548  2549  2550   

810,542

925,476
916,271

912,791

860,970¨Ó
¹Ç

¹¹
Ñ¡à
ÃÕÂ

¹ 
 

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

114,9934(14.17%)

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹  ¨Ó¹Ç¹  ¼‹Ò¹* ä´ŒÃÑºÃÍ§*   ÃÇÁ     ÃŒÍÂÅÐ    

ã¹½˜¹Ã‹Ø¹ 1     921   126  505  631  68.50
ã¹½˜¹Ã‹Ø¹ 2    864    86  189  275  31.83
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹    1,785    212   694  906  50.76

* ¼‹Ò¹ ËÁÒÂ¶Ö§ ¼‹Ò¹·Ø¡ÁÒµÃ°Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº´ÕáÅÐ´ÕÁÒ¡   

ÃÍºáÃ¡  ÃÍºÊÍ§
 ÀÒ¾ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·È    âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹   

¨Ó¹Ç¹     ÃŒÍÂÅÐ     ¨Ó¹Ç¹   ÃŒÍÂÅÐ
ÁÒ¡¡Ç‹‹Ò 2.51    9,678   41.91    379   64.24
1.75-2.51      13,013   56.36   208   35.25
µèÓ¡Ç‹‹Ò 1.75       400    1.73      3    0.51

ÃÇÁ       23,091   100.00   590   100.00

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¤‹Òà©ÅèÕÂ 
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 • ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับ top ten ในประเทศ ของ
นักเรียนในฝันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  นับแต่ปีการศึกษา 2546-2549 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในฝัน รุ่นที่ 1 จำานวน
ทั้งสิ้น 660 โรงเรียน  มีอัตราการสอบเข้าเรียนต่อสถาบันอุดมศึกษาในระดับ top ten เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นต้น ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากปีการศึกษา 2546 
จำานวนฐานเดิม 7,255 คน ในปีการศึกษา 2547 เพิ่มขึ้น 573 คน ปีการศึกษา
2548 เพิ่มขึ้น จำานวน 892 คน และในปีการศึกษา 2549  เพ่ิมขึ้น 500 คน
โดยสรุปเพิ่มขึ้น นับแต่ปี 2546–2549 จำานวน 1,995 คน คิดเป็นร้อยละ 27.49 ทั้งนี้
ไม่รวมจำานวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและโควต้า  ดังแผนภาพ 9

  แผนภาพ 9  จำานวนนักเรียนในฝันช้ัน ม.6 ท่ีสอบเข้าศึกษาต่อใน
       สถาบันอุดมศึกษาระดับ top ten 

         ที่มา : www.labschools.com, www.labschools.net 

 • ผลการทดสอบระดับชาติ (national test) นักเรียนโรงเรียนในฝันรุ่น 1 ปีการศึกษา 2550   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทุกโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พบว่า  ผลการสอบ NT ของนักเรียนในฝันระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด  แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 50  สำาหรับวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์  คือร้อยละ 49.07 และ 46.13 
ตามลำาดับ
 ส่วนผลการสอบ NT ของนักเรียนในฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 พบว่า ค่าเฉลี่ย 
ทุกวิชาต่ำากว่าภาพรวมของนักเรียนทั้งประเทศ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยสูงสุดของนักเรียนในฝันวิชาภาษาไทย   
สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ร้อยละ 46.93, 40.25, 33.25,  
32.00 และ  26.15  ตามลำาดับ  ส่วนค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของนักเรียนทั้งประเทศ ได้แก่ ร้อยละ  
48.13, 41.82, 35.25, 34.72 และ 28.70 ตามลำาดับ ดังแผนภาพ 10

 ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ Á.6 ·ÕèÊÍºà¢ŒÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ top ten  ä´Œ
¤¹    à¾èÔÁ¨Ò¡»‚ 46   ÃŒÍÂÅÐ

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÁÒÂàËµØ

2546          7,255         -           -       based line data

2547          7,828        573         7.90      äÁ‹ÃÇÁÃÑºµÃ§

2548          8,720      1,465        20.19        áÅÐâ¤ÇµŒÒ

2549          9,220      1,995        27.49     àÃÔèÁãªŒ admission
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 Mean      Max.      Min.      S.D.¤‹Òà©ÅèÕÂ(GPAX)

Ã.Ã.ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È        2.81        4.00       1.00        0.56

¤‹Òà©ÅÕèÂ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹(GPAX)
âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹ Ã‹Ø¹ 1 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2550

Ã.Ã.ã¹½˜¹              2.71        3.76       1.69        0.48

 ¨Ó¹Ç¹âÃ§àÃÕÂ¹           ÃŒÍÂÅÐ¤‹Òà©ÅèÕÂ(GPAX)

ÊÙ§¡Ç‹ÒÃÐ´Ñº»ÃÐà·È            194                     29.31

âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹ 622 âÃ§/¹Ñ¡àÃÕÂ¹(Á.6) 72,365 ¤¹

µèÓ¡Ç‹ÒÃÐ´Ñº»ÃÐà·È            468                     70.69  

ÃÇÁ                   662                    100.00 

 ¤‹Òà©ÅèÕÂ        ¤‹Òà©ÅÕèÂÃŒÍÂÅÐ

Ê¾°.   ã¹½˜¹     Ê¾°.   ã¹½˜¹

¡Å‹ØÁÊÒÃÐ

ÀÒÉÒä·Â      30      14.48    14.72   48.26   49.07

¤³ÔµÈÒÊµÃ�     30      13.52    13.84   45.05   46.13

¤Ðá¹¹
àµçÁ

¼Å¡ÒÃÊÍº NT  ªÑé¹ ».3  »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2550

 ¤‹Òà©ÅèÕÂ        ¤‹Òà©ÅÕèÂÃŒÍÂÅÐ

Ê¾°.   ã¹½˜¹     Ê¾°.   ã¹½˜¹

¡Å‹ØÁÊÒÃÐ

ÀÒÉÒä·Â      40       19.25    18.77   48.13   46.93

¤³ÔµÈÒÊµÃ�    40      13.89    12.80   34.72   32.00

¤Ðá¹¹
àµçÁ

¼Å¡ÒÃÊÍº NT  ªÑé¹ Á.3  »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2550

ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ    40      16.73    16.10    41.82   40.25

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�    40      14.10    13.30    35.25   33.25

ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È  40    11.48    10.46     28.70   26.15

แผนภาพ 10 ผลสอบ NT นักเรียนโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ชั้น ป.3 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2550
  

ที่มา : สำานักทดสอบทางการศึกษา  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551

 •  ผลการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ในปีการศึกษา 2550  จำานวน  
72,365 คน  จาก 662 โรงเรียน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX) ของนักเรียนโรงเรียนในฝันเท่ากับ  
2.71  ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนระดับประเทศ เท่ากับ 2.81 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า  มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่า   
แต่เมื่อพิจารณาค่าคะแนนต่ำาสุดของนักเรียนโรงเรียนในฝัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.69  ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ 
โรงเรียนระดับประเทศ เท่ากับ 1.00  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  สำาหรับค่า S.D. 
พบว่า โรงเรียนในฝันเท่ากับ 0.48 มีค่าการกระจายน้อยกว่าโรงเรียนระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็น 
รายโรง พบว่า  โรงเรียนมัธยมศึกษาในฝันจำานวน 194 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   
ส่วนที่เหลือจำานวน 468  โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าระดับประเทศ  ดังแผนภาพ 11

แผนภาพ 11  ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ปีการศึกษา 2550

    *

ที่มา : สำานักทดสอบการศึกษา  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551

*มีโรงเรียนในฝันจัุดการศึกษาระดับ ม.6 เพิ่มขึ้น 2 โรงเรียน จากเดิม 660 โรงเรียน

2.2 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2547-2551  
สามารถจำาแนกออกได้เป็นด้านต่างๆ รวมห้าด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ   
ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินผลโครงการ   
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



   2.2.1 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
 สุนีรัตน์  เงินพจน์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร (2547 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ก�รประเมินก�ร
บริห�รโรงเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐม  โดยรูปแบบก�รกำ�หนดผลสำ�เร็จอย่�งสมดุลรอบด้�น   ผลการวิจัย
พบว่า
 1. สภาพการบริหารโรงเรียนในฝัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งด้าน 
นักเรียน  ด้านกระบวนการจัดการภายในโรงเรียน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านงบประมาณและ 
ทรัพยากร
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนในฝัน พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสำาคัญ 
ของการศึกษา วิเคราะห์ไม่เป็น  ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขาดความกล้าในการแสดงออก  
ขาดคุณธรรมจริยธรรม  กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนยังไม่ชัดเจน  ระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มหลักสูตร ไม่แสดงเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของทอ้งถิน่  การจดัการเรยีนรูไ้มบ่รูณาการในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู ้ครมูภีาระงานมาก ขาดบรูณาการ 
ความรู้ด้าน ICT กรรมการสถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
มีไม่เพียงพอ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย ล่าช้า มีข้อจำากัด 
ในการใช้  ระบบภาคีเครือข่ายยังขาดการประสานงานที่ดี
 3. แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในฝัน เสนอแนะว่า ควรพัฒนานักเรียน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เก่ียวข้องควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
จัดการระบบภาคีเครือข่าย ควรประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนและประเมินผลการใช้ 
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 อทิธฤิทธิ์  เกกินะ   มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์(2547 : บทคัดยอ่)  ไดว้จิยัเรือ่ง  คว�มพร้อมในก�ร
จัดโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กระบ ี่   ผลการวิจัยพบว่า
 ความพร้อมทั้ง 6 ด้าน  โรงเรียนในฝันมีความพร้อมมาก 2 ด้าน  คือ  ด้านการบริหารจัดการ   
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครมูศีกัยภาพสามารถสรา้งสรรโรงเรยีนใหเ้จรญิกา้วหนา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและ 
ด้านงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาควบคู่กับ 
การบริหารการเงินและบัญชี  ระบบตรวจสอบ ติดตามประเมินประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเพื่อความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
 ส่วนอีก 4 ด้าน โรงเรียนมีความพร้อมปานกลาง   เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า  โรงเรียน 
มีความพร้อมมาก ดังนี้  ด้านวิชาการ โรงเรียนมีอิสระจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  ด้านบุคลากร  
โรงเรียนเน้นครูผู้สอนเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาครู  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนด้านการกำากับดูแล 
โรงเรียนมีความพร้อมปานกลางเรื่องคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมรับผิดชอบติดตามประเมินผล

 ชัชว�ล ปัญญ�ไชย, โยธิน สิทธิประเสริฐ, ระพิพงษ์ ไชยลังก�, ศรีวรรณ� เรือนสุภ�, สุทัศน์ 
อินย�ศรี มห�วิทย�ลัยนเรศวร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ก�รศึกษ�คว�มคิดเห็นด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รโรงเรียนในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝันในจังหวัดเชียงร�ย ผลการวิจัยพบว่า  
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 1. การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพมาก 
ในทุกด้าน ส่วนผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า  ด้านแผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีคุณภาพมาก สำาหรับครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพมากเกือบทุกด้าน ยกเว้น 
ด้านแผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษามีคุณภาพปานกลาง
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพ 
ปานกลางในทุกๆ ด้าน
 3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ กับโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
ตามความคิดเห็นของทุกฝ่าย  จำาแนกตามการบริหารจัดการ 5 ด้าน  พบว่า  ทุกด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 แสงระพี  ล้วนประจักษ์แจ้ง มห�วิทย�ลัยศรีนคริทรวิโรฒ (2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง 
ภ�วะผู้นำ�ของผู้บริห�รโรงเรียนในโครงก�ร 1 อำ�เภอ 1 โรงเรียนในฝัน  ศึกษ�เฉพ�ะกรณีโรงเรียนมัธยม 
ศึกษ� สังกัดกรุงเทพมห�นคร  ผลการวิจัยพบว่า
 ภาวะผู้นำาด้านบุคลิกภาพ    ควรมีภาวะผู้นำาทางด้านร่างกายมีท่าทางสง่าผ่าเผย 
 ภาวะผู้นำาทางด้านจิตใจและอารมณ ์ ควรมีความกระตือรือร้นในการทำางาน
 ภาวะผู้นำาด้านความรู ้  ควรมีภาวะผู้นำาด้านการศึกษาในส่วนที่หมั่นศึกษา
     เกี่ยวกับรายละเอียดของกฎระเบียบข้อบังคับและ
     ด้านความรู้ทั่วไปที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 ภาวะผู้นำาด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานสูง
 ภาวะผู้นำาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควรสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

 ไกรษี ตุน� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  ก�รศึกษ�คว�มยั่งยืน
ของก�รดำ�เนินง�นโครงก�รโรงเรียนในฝัน  ก�รศึกษ�แบบข้�มกรณีโรงเรียนต้นแบบ   ผลการวิจัยพบว่า
  1. ความยั่งยืนของการดำาเนินงานโครงการหนึ่งอำาเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  มีดังนี้ 
    ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการบูรณาการ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
แต่ไม่เน้นการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้  
  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมทุกแหล่งเรียนรู้ ยังมี
คอมพิวเตอร์ชำารุดและไม่เพียงพอต่อจำานวนนักเรียน 
           ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารพฒันาระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็และระบบคอมพวิเตอรใ์หม้ ี
ประสิทธิภาพ แต่โรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีไม่มีความต่อเนื่อง 
    ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีโครงสร้างการบริหาร
ชัดเจนเน้นการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงานแบบกระจายอำานาจ      การบริหารงาน 
มีเอกภาพ   ส่วนโรงเรียนระดับประถมศึกษาการบริหารงานขาดเอกภาพ 
  ด้านระบบของภาคีเครือข่าย  ทั้ง 3 กรณีพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงไม่มีบทบาท 
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ในการสนับสนุนโรงเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
แต่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมีน้อย
 2.  ปจัจยัสง่เสรมิความยัง่ยนืของการดำาเนนิงานโครงการ คอื      ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ำา              มวีสิยัทศัน ์
การเห็นความสำาคัญของโครงการ  ของบุคลากรทุกคนและการเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการโรงเรียนในฝัน 
  3. ปัจจัยอุปสรรค คือ บุคลากรไม่เพียงพอ  ขาดแคลนงบประมาณและครูมีปัญหาในการใช้ 
สื่อเทคโนโลยี 
 4. แนวทางที่จะทำาให้เกิดความยั่งยืน คือ การกำากับ ติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอและ 
การสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการอย่างจริงจัง
 ข้อเสนอแนะ  ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 1. ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริงโดยผู้เช่ียวชาญ 
พี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์ ต้องมีการสร้างเป็นเครือข่ายวิชาการให้มีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและโรงเรียนต่อไป  ต้องมีการกำากับติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยลงไปดูกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่การติดตามกับผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความพอเพียงสำาหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมีการกำากับ 
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ควรมีการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง  โดยไม่มุ่งเน้น 
ที่จะขยายโครงการอย่างเดียว  ควรกลับไปตรวจสอบการดำาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินด้วย 
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้การดำาเนินงานโครงการมีความยั่งยืนต่อไป 

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ชัยน�ท (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง แนวท�งก�รจัดก�ร
ที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (fast track)  ผลการวิจัยพบว่า 
 แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 ส่วนนำา ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
ความเป็นมาของโครงการหนึ่งอำาเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเร่งสู่ฝัน
 ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน  หมายถึง องค์ประกอบสำาคัญ 
ของแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 แนวคิดและหลักการ การจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน มีแนวคิด 
พื้นฐานของโครงการ ดังนี้
 1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 
คณุภาพมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัโรงเรยีนชัน้นำา      เปน็ทีย่อมรบัและศรทัธาของนกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน    
เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำาทางสังคม
 2) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่        จดับรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 
บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย
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 3) การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจำานวนเพียงพอ  มีระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ร่วมกัน
 4) การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักคิดวิเคราะห์      มีความ 
เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้ในระดับสากล
 5) การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ชุมชนในท้องถิ่น   เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและเป็นโรงเรียนสาธิตการฝึกอบรมครู
 7) การวัดประเมินผล เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาตนเองภายในโรงเรียนและการรับรอง 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติโดยการประเมินจากองค์กรทั้งภายในและภายนอก
 องค์ประกอบที่ 2  วัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน
 1) เพื่อกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอำาเภอ
 2) เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้เติบโตด้วยความพร้อมอย่างสากล
 องค์ประกอบที่ 3  คุณลักษณะของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ประกอบด้วย
 1) จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีความเป็นประชาธิปไตย
 2) เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอำาเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเคียงกับ 
โรงเรียนชั้นนำา  เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
 3) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ  มีความคล่องตัวรวดเร็วทันสมัย             มีผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจำานวนเพียงพอ
 4) มีความเข้มแข็งทางวิชาการสามารถเป็นต้นแบบ  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนา 
ชุมชน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน   ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง
 5) มีเครือข่ายการสนับสนุน  มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นแหล่งทดลองสาธิต 
และฝึกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
 6) สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
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 7) เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ นำานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพ  ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 องค์ประกอบที่ 4  แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน
 ประกอบด้วยแนวทางบริหารจัดการ  ตามกรอบแนวคิด การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น 
นิติบุคคลทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป
 ส่วนที่ 3  เงื่อนไขการนำาแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝันไปใช้
 1) เงือ่นไขภายใน ไดแ้ก ่ดา้นผูน้ำาสถานศกึษา  ดา้นคร ู คณะกรรมการสถานศกึษา           ขัน้พืน้ฐานและ 
ด้านการบริหารจัดการ
 2) เงื่อนไขภายนอก  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมวัฒนธรรมและ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

   2.2.2 ด้�นก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร
 ผ�สุข  สุตเตมีย์  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎอยุธย� (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ก�รดำ�เนิน
ง�นวิช�ก�รของโรงเรียนต�มโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัดพระนครศรีอยุธย�  ผลการ
วิจัยพบว่า
 1.  แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตร    โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นการบูรณาการ 
นำายุทธศาสตร์ของโรงเรียนในฝันสอดแทรกในหลักสูตร  เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร ์
และเน้นการมีงานทำาของนักเรียน  โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจ
 2.  แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานการบริหารวิชาการ  โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบาย 
เน้นบูรณาการเป็นหลัก  นโยบายในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเน้นเทคโนโลยี  โดยโรงเรียน 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมครูสร้างความตระหนักและส่งครูอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
 3. แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานการสร้างระบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  โรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น  เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม นโยบายสร้างเครือข่าย 
สนับสนุนและผู้อุปถัมภ์  เน้นประสานความร่วมมือโดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการขอความร่วมมือจาก 
หน่วยงานอื่น
 4. แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานการใช้สื่อ ICT โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นให้ 
ทุกกลุ่มสาระใช้สื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และ E-learning โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการเครื่องมือผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.  แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานการเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน  โรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีนโยบายในการเทียบโอนประสบการณ์  ซ่ึงโรงเรียนส่วนใหญ่ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การเทียบโอนประสบการณ์

 พีรเดช รัตนวิชัย มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง  สภ�พและปัญห�
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�รของโรงเรียนมัธยมศึกษ�ในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  สังกัด 
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร   ผลการวิจัยพบว่า  
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 สภาพการบริหารงานวิชาการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำาเนินการส่วนใหญ่ โดยจัดให้มีการสำารวจปัญหา  
ความต้องการและจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาจากฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำารวจความต้องการ 
และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  
 2) ด้านการจัดแผนการเรียน ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนเป็นผู้จัดทำาแผนการเรียนของโรงเรียน โดยพิจารณาโครงสร้างและ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ส่วนการจัดแผนการเรียนวิชาชีพดำาเนินการโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก 
มาให้ความรู้  
 3) ด้านการจัดตารางการเรียนการสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดตามมติที่ประชุมตาม 
รายวิชาที่กำาหนดในหลักสูตร รับผิดชอบประเมินและติดตามร่วมกับผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
โดยประชุมคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน  
 4) ด้านการจัดครูเข้าสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้จัดทำา โดยให้สอนตามความถนัด     
ความต้องการและมอบหมายงานพิเศษสำาหรับครูที่สอนน้อย  
 5)   ดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน        มกีารสำารวจปญัหาและความตอ้งการโดยหวัหนา้กลุม่สาระ 
การเรียนรู้กับคณะครู และดำาเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดส่งครูเข้าอบรม ประชุม สัมมนา 
ตลอดจนมีการนิเทศภายในโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและ 
ครูภายในกลุ่ม ติดตามผลโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อและไปสัมมนาดูงาน  รวมทั้งสร้างขวัญกำาลังใจด้วยการพิจารณาความดีความชอบ 
อย่างยุติธรรม  
 6) ด้านการจัดการเรียนการสอน  ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการพัฒนาการจัดทำาแผน 
การเรียนรู้ โดยจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ จัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นโดยเชิญผู้รู้ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  
 7) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  ผู้บริหารมอบหมายให้ครูผู้สอน  ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้กำาหนดจุดมุ่งหมาย โดยให้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ติดตามผล ให้ครูสมัครหรือเลือกกิจกรรมตาม 
ความสนใจและสนับสนุนโดยจัดอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องอำานวยความสะดวก กำาหนดให้มีครูที่ปรึกษา 
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
 8) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน     ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการเป็นผู้จัดทำาระเบียบการวัดและประเมินผล  ส่งเสริมให้จัดทำาแฟ้มผลงานของนักเรียน 
ติดตามผลโดยให้ครูนำาผลการวิเคราะห์การประเมินมาปรับปรุง   และดำาเนินการสร้างแบบสอบถาม 
โดยจัดให้ครูเข้าอบรมสัมมนา  
 9) ด้านการประเมินผลงานวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำาหนดนโยบาย ประเมินผล นำาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนา 
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วิชาการและพิจารณาผลจากการรายงานผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ ส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับปานกลาง  ที่มีปัญหาในระดับมาก คือ 
ด้านการจัดครูเข้าสอนโดยโรงเรียนมอบหมายงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนประจำามาก ทำาให้การจัด 
การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ

 โอภ�ส    ศิลปเจริญ    มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง    คว�มคิดเห็น
ของผู้บริห�รและครูต่อก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รบริห�รง�นวิช�ก�รของโรงเรียนในฝัน จังหวัด 
สระบุรี   ผลการวิจัยพบว่า  
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 
6 ด้าน โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน ดังนี้ 1)  ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  3) ด้านการพัฒนาบุคลากร   4) ด้านหลักสูตร  5) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 
6) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้

 จุรีย์  พูลพ�นิชอุปถัมย์  มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2549 : บทคัดย่อ ) ได้วิจัยเรื่อง 
ก�รศึกษ�สภ�พคว�มเป็นจริงและคว�มค�ดหวังเกี่ยวกับก�รเป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้ของโรงเรียน 
ในฝัน สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริง เกี่ยวกับการเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ 
ปานกลาง สามารถเรียงตามลำาดับได้ดังนี้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้านคุณลักษณะของโรงเรียนในฝัน 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  ด้านการเรียนรู้กันเป็นทีมและด้านการมีแบบแผน 
ด้านความคิด
 2. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นต่อสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝันโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูง 
สามารถเรยีงตามลำาดบั  ไดด้งันี ้ ดา้นการสรา้งวสิยัทศันร์ว่มกนั  ดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี  และดา้นการ 
มีแบบแผนความคิด
 3. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังเกี่ยว 
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 สุทธิวรรณ แสงก�ศ  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  (2550: บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่อง  ก�รพัฒน�
โมเดลเชิงส�เหตุของคุณภ�พนักเรียนของโรงเรียนในฝัน   ผลการวิจัยพบว่า  
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝันโดยภาพรวม  ได้รับอิทธิพลทางตรง 
จากปัจจัยด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านองค์การ   ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านการเรียนการสอน 
โดยส่งผ่านปัจจัยด้านผู้เรียน   สำาหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน 
ในฝัน คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน
 2. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝันโดยภาพรวม มีความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนักเรียนได้ 
ร้อยละ 57.4
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 3. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ 
โมเดลระหว่างกลุ่มภูมิภาคต่างกัน แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพล 
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรภายในแฝง และค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร 
ภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง   นอกจากนั้นยังพบว่า ตัวแปรความคาดหวังในการศึกษาต่อตัวแปร 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน   ตัวแปรพฤติกรรมของบิดามารดาในการส่งเสริมบุตรทางการเรียน 
และตัวแปรลักษณะการคบเพื่อน เป็นตัวแปรที่สำาคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ตามลำาดับ
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
ด้านนักเรียนของโรงเรียนในฝัน โดยแบ่งตามประเภทของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1) ผู้ปกครอง ควรให้การดูแลและสนับสนุนด้านการเรียนของบุตรอย่างสม่ำาเสมอ เนื่องจาก
ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุโดยภาพรวมของปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่า พฤติกรรมของบิดามารดาใน
การส่งเสริมบุตรทางการเรียนเป็นตัวแปรสำาคัญของต่อการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนมากที่สุด
 2) ครูผู้สอน ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยครูจะต้องมีการสร้าง 
บรรยากาศในชั้นเรียน  มีวิธีการสอนที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม   ใช้สื่อการสอนและประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  จะส่งผลให้คุณภาพนักเรียนดีขึ้นในทุกด้าน  ผลการวิจัยโดย 
ภาพรวมของปัจจัยด้านการเรียนการสอน พบว่า การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเรียนการสอนนั้น เป็นตัวแปรสำาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน นอกจากนั้น  
ครูผู้สอนควรจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยของ 
คุณภาพนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ทุกภูมิภาคค่อนข้างต่ำา 
 3) ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ควรจะสร้างความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้กับชุมชน สถาบัน 
อุดมศึกษา ภาคเอกชนและศึกษานิเทศก์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม 
จะทำาให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกด้านก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน   และควรให้ความสำาคัญต่อ 
การพัฒนาครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 4) หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในฝัน สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย 
และกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนในฝันให้เหมาะสมมากขึ้น

 ขวัญนภ� เจริญวัย  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� (2550 : บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่อง                    
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มนโยบ�ยโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน   
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ี  ผลการวิจับพบว่า  
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  
ยกเว้น ด้านการวางแผนงานวิชาการ เรื่องการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการจัดการ 
หลักสูตร เรื่องการจัดให้ครูดำาเนินการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการจัด 
การเรียนการสอน เรื่องการจัดตารางสอน เรื่องการจัดครูเข้าสอนตามสาระการเรียนรู้โดยคำานึง 
ถึงความรู้และความสามารถของครูเป็นสำาคัญ และเรื่องการดำาเนินการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นสำาคัญอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการนิเทศการศึกษา เรื่องการส่งเสริมให้ครูวางแผนการสอนร่วมกัน 
และเรื่องการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครูอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการวัดผลและ 
ประเมินผล เรื่องการจัดทำาแบบบันทึกการวัดผลประเมินผล  เรื่องการจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบและ 
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จัดทำาเป็นคลังข้อสอบอยู่ในระดับปานกลาง
 2. แนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ เรื่องการจัดสรร 
งบประมาณ ประกอบด้วย  ใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ่มค่า  จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์   
และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ  2) ด้านการจัดการหลักสูตร เรื่องการจัดให้ครูศึกษาจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร ประกอบด้วย  ประชุมวางแผนร่วมกัน  จัดทำาคู่มือ  ประชุมชี้แจงและจัดกลุ่มสัมมนา   
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  3) ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดตารางสอน  
ประกอบด้วย  แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดให้มีตัวแทนร่วมจัดกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  เรื่องการ 
จัดครูเข้าสอน ประกอบด้วย จัดครูตามความรู้ความสามารถ  ส่งครูเข้ารับการอบรม/จัดอบรม จัดจ้าง 
ครูเพิ่ม จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกและจัดให้ครูสอนแบบบูรณาการ เรื่องการดำาเนินการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ประกอบด้วย  ส่งครูเข้าอบรม  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ส่งเสริม 
ให้ครูทำาวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำาโครงงาน  จัดการสนทนาทางวิชาการ  จัดแผนการเรียน 
ตามความสามารถของผู้เรียน  ใช้สื่อและเทคโนโลยีและผู้บริหารให้คำาแนะนำาอำานวยความสะดวก 
4) ด้านการนิเทศการศึกษา เรื่องการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
ประกอบดว้ย  สง่ครเูขา้อบรมศกึษาดงูาน       และนำาผลการอบรมมาขยายผล  จดัทำาโครงการพฒันาบคุลากร 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน       เร่ืองการจัดให้ครูสังกตการณ์สอน ประกอบด้วย    แต่งต้ังคณะกรรมการและ 
มอบหมายกลุ่มสาระไปนิเทศ       เร่ืองการจัดให้ครูวางแผนการสอนร่วมกัน ประกอบด้วย      ครูท่ีสอนช้ันเดียวกัน 
วางแผนและจัดให้มีการสอนร่วมกัน  ส่งเสริมให้ครูพบปะสนทนาทางวิชาการ  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
และกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  เรื่องการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู  ประกอบด้วย 
จัดนิทรรศการและจัดทำาวารสาร  5) ด้านการวัดและประเมินผล   เรื่องการจัดทำาแบบบันทึกการวัดผลและ 
แบบประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย  จัดทำาคู่มือ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดให้มีคณะทำางาน  ส่งเสริม 
ให้ครูจัดทำา   เรื่องการจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบ  ประกอบด้วย  วิเคราะห์ข้อสอบ  ปรับปรุงและพัฒนา 
ข้อสอบอย่างต่อเนื่อง  

   2.2.3 ด้�นภ�คีเครือข่�ยอุปถัมภ์
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  (2549 : บทคัดย่อ) ได้ดำาเนินงานวิจัยเรื่อง
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์ เนื่องจาก 
  1) ผู้อุปถัมภ์มีความชื่นชมศรัทธาในการทำางานของบุคลากรในโรงเรียน  
  2) ผู้อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรในโรงเรียน 
  3) ผู้อุปถัมภ์ได้รับการเชิญชวนจากบุคลากรในโรงเรียน 
  4) ผู้อุปถัมภ์ได้รับคำาแนะนำาและเชิญชวนจากหน่วยงานต้นสังกัด
 2. ลักษณะการอุปถัมภ์  ผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในฝันด้านพลังทรัพย ์
มากที่สุด รองลงมา คือ พลังกายและพลังปัญญาตามลำาดับ  
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 3. การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน ผู้อุปถัมภ์ได้เข้าร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย 
ของโรงเรียนในฝันร่วมกับครู ผู้บริหารและชุมชน  ได้แก่ การร่วมคิดและตัดสินใจ  ร่วมดำาเนินการ 
ร่วมประเมินผล  ร่วมรับประโยชน์  
 4. ผลการพัฒนาโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อุปถัมภ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
มีผลทั้ง 4 ด้าน คือ  ด้านนักเรียน  ด้านบริหารจัดการภายใน  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  ด้านงบประมาณ 
และทรัพยากร

 ก�ญจน� ทองหล้�  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเชิงคุณภาพ
เรื่อง ก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�โรงเรียนของผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน:พหุกรณีศึกษ� ผลการวิจัยพบว่า  
 ส่วนที่ 1 การได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์ พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาผู้อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์อันดีกับ 
บุคลากรในโรงเรียนและมีนโยบายสอดคล้องกับนโยบายโครงการ  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ผู้อุปถัมภ์ชื่นชมศรัทธาบุคลากรและการทำางานของบุคลากร ศูนย์บริหารโครงการจัดหาผู้อุปถัมภ์ให ้
ในโรงเรียนนี้ 
 ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน  พบว่า ทั้งสองโรงเรียน 
มีการพัฒนาด้านโรงเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือการพัฒนานักเรียน  การพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู  
ตามลำาดับ ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมพัฒนา  พบว่า  ทั้งสองโรงเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด  ได้แก่ 
การดำาเนินงาน  การตัดสินใจ  การประเมินผลและการร่วมรับประโยชน์  ตามลำาดับ   
 การมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ทั้งสองโรงเรียนในด้านต่างๆ  พบว่า 
   1. ด้านผู้เรียน 
 1.1 การตัดสินใจการพัฒนานักเรียน คือ มีประชุม วางแผนปรึกษาหารือกันเรื่องความประพฤติ 
นักเรียน ทำาหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรท้องถิ่น  ส่วนต่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นเรื่องการศึกษา 
ต่อระดับอุดมศึกษา ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       เน้นเรื่องอ่านออกเขียนได้และผู้อุปถัมภ์ 
เป็นที่ปรึกษาในการใช้จ่ายงบประมาณ  
 1.2 การดำาเนินงานพัฒนานักเรียน  คือ มอบทุนการศึกษา   มอบสื่อการเรียนการสอน และเป็น 
วิทยากรท้องถิ่น            ส่วนต่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจัดสรรงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างและ มีนักศึกษา 
ฝึกสอน
 1.3 การประเมินผลการพัฒนานักเรียน คือ เยี่ยมชมโรงเรียน ร่วมรับการประเมินจาก 
หน่วยงานภายนอกและท้องถ่ิน ส่วนต่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษามีการประเมินผลก่อนรับการประเมินจาก 
ภายนอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ นำานักเรียนไปแสดง 
ผลงานให้กับผู้อุปถัมภ์ สำานักงานใหญ่ 
 1.4 การรับผลประโยชน์การพัฒนานักเรียน คือ ผู้อุปถัมภ์ภาคภูมิใจที่เห็นลูกหลานมีโอกาสเรียน 
ในโรงเรียนที่มีความพร้อมเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ ให้สวัสดิการแก่ 
ลูกหลานพนักงานโรงงาน เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของหน่วยงาน 
ของผู้อุปถัมภ์ 

 37                             38



   2. ด้านครู 
 2.1 ผู้อุปถัมภ์ไม่มีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจการพัฒนาครูทั้งสองโรงเรียน  ส่วนการพัฒนาครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้อุปถัมภ์พาคณะครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสฯ   
ให้งบพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์และด้านปฐมวัย 
 2.2 การประเมินผลการพัฒนาครู  คือ  ร่วมประเมินผลการพัฒนาครูจากการเยี่ยมชมโรงเรียน 
ทั้งในและต่างประเทศ   รวมทั้งร่วมรับการประเมินภายนอก 
 2.3 การรับผลประโยชน์การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้อุปถัมภ์ขอความอนุเคราะห์ครู 
ช่วยเหลืองานภายในชุมชน  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ ผู้อุปถัมภ์เกิดความภาคภูมิใจในผลการพัฒนา 
นักเรียน 
   3. ด้านผู้บริหาร 
 3.1 การตัดสินใจในการพัฒนาผู้บริหาร  โรงเรียนขยายโอกาสฯ  ผู้บริหารและผู้อุปถัมภ์ประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวการบริหารงานภายในโรงเรียนและความต้องการพัฒนาด้าน ICT ของตัวผู้บริหารเอง
 3.2 การดำาเนินงานการพัฒนาผู้บริหาร  โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ คือ  ธนาคารกรุงไทยฯ  การมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ที่เหมือนกัน คือพาผู้บริหาร 
ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ   ส่วนต่างคือ โรงเรียนขยายโอกาสฯ มีการประชุมและศึกษาดูงานภายใน 
ประเทศด้วย 
 3.3 การประเมินผลการพัฒนาผู้บริหาร คือการเยี่ยมชมทั้งสองโรงเรียน ส่วนต่างคือโรงเรียน 
มัธยมศึกษามีการประเมินผลก่อนรับการประเมินจากภายนอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทั้งในและ 
ต่างประเทศ  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ มีการปรึกษาหารือกันโดยการติดต่อทาง E-mail 
 3.4 การรับผลประโยชน์การพัฒนาผู้บริหาร คือมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผู้อุปถัมภ์เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของผู้บริหาร  เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างผู้บริหารและชุมชน   
เกิดการยอมรับนับถือและให้เกียรติกัน   ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปแสดง 
ผลงานที่ธนาคารกรุงไทย สำานักงานใหญ่
   4. ด้านโรงเรียน 
 4.1 การตัดสินใจ   ทั้งสองโรงเรียนผู้อุปถัมภ์ร่วมประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางในการพัฒนา 
โรงเรียน ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ผลการศึกษาความต้องการของโรงเรียน และอนุมัต ิ
โครงการที่โรงเรียนเสนอ  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสฯ ผู้อุปถัมภ์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียน 
 4.2 การดำาเนินงาน  ทั้งสองโรงเรียนให้งบประมาณในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
บริจาคสิ่งของ  ช่วยเหลือด้านพลังกาย ด้านแรงงาน เครื่องจักรกล 
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 4.3 การประเมินผล  ทั้งสองโรงเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมรับการประเมินจากภายนอก
 4.4 การรับผลประโยชน์  ทั้งสองโรงเรียนผู้อุปถัมภ์เกิดความภาคภูมิใจ ได้รับการยอมรับนับถือ 
ทั้งจากโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งผู้มสีว่นเกี่ยวขอ้ง  โรงเรียนและชุมชนชว่ยเหลอืซึ่งกันและกัน ทำากิจกรรม 
ต่างๆ ภายในชุมชนร่วมกัน  ผู้อุปถัมภ์นำาหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ส่วนต่างกัน 
คือ โรงเรียนขยายโอกาสฯ เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของผู้อุปถัมภ์สร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงาน 
และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทุนปัญญาทางสังคม 
 ส่วนที่ 3 ผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ 
   1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ด้านบุคคลแห่งการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีทักษะมากขึ้นในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   มีทักษะการนำาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมต่างๆ 
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ส่วนต่างคือโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนได้ฝึกใช้ 
ภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงและเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
 1.2 มีทักษะในการดำารงชีวิต มั่นใจในตนเอง   นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจตนเอง   
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
 1.3 มีความเป็นไทย นักเรียนได้เรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย
   2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
 2.1 โรงเรียนธรรมาภิบาล บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม  มอบหมายงานตาม 
ความสามารถ
 2.2 สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งสองโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองและ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
นอกโรงเรียน
 2.3 บูรณาการกระบวนการเรียนรู้   โรงเรียนได้รับการส่งเสริมอยู่ตลอดแต่ได้รับการกระตุ้น 
ให้ทำาเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น   
มีความเหมาะสมและเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสาระ 
 2.4 การประกันคุณภาพ  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทำาให้จำานวนนักเรียน 
เพิ่มขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน จนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
ภายในประเทศ ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศด้วย 
   3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 3.1 ความเป็นมืออาชีพ  ทั้งสองโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพทั้งครู ผู้บริหารและกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใต้ภาวะจำากัดได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  และครูผลิตสื่อนำาสื่อสำาเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้ดำาเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอน
 3.2 โรงเรียน E-School ทั้งสองโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น  นำาเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริหารจัดการ  การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในโรงเรียน 
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   4. ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 4.1 ภาคีเครือข่าย  ทั้งสองโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  ได้แก่  
ศึกษานิเทศก์จากโครงการและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผู้นำาชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ปกครองและคนในชุมชน   ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีศึกษานิเทศก์จากกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นพี่เลี้ยง 
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เทศบาลและสมาคมผู้ปกครอง   ส่วนโรงเรียน 
ขยายโอกาสฯ มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นพี่เลี้ยง
 4.2 ความคุ้มค่า  ทั้งสองโรงเรียนได้นำาสิ่งที่ผู้อุปถัมภ์มาใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร ์
และเงินบริจาคจากผู้อุปถัมภ์และอาคารเรียน   ส่วนความไม่คุ้มค่าโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับการสนับสนุน 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำามาใช้งานได้ไม่นานเครื่องมีปัญหาต้อง 
ทำาการซ่อมแซม 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ 
 1. ปัจจัยส่งเสริม คือ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์ ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์เห็นความสำาคัญของการศึกษา   
มีความศรัทธาต่อการทำางานของคณะครูและผู้บริหาร ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารมีความ 
เอาใจใส่และมีความสามารถในการบริหาร       โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ 
คณะครูมีความสามารถในการทำางาน  ผลการพัฒนาเกิดกับตัวนักเรียนในเชิงประจักษ์เกิดการพัฒนา 
ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
 ส่วนปัจจัยที่แตกต่างกันคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร 
ในโรงเรียน   สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสฯ  ผู้อุปถัมภ์มีโครงการตอบแทนสังคมและสร้างทุนทางปัญญา 
ในสังคม   ผู้บริหารทำางานในตำาแหน่งผู้บริหารเป็นเวลานาน  มีการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ  
ให้ทราบอยู่เสมอ  มีการกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน  เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี    
โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันและการยอมรับถึงความสามารถในผลงานของโรงเรียนจากสำานัก 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 2. ปัจจัยอุปสรรค  ทั้งสองโรงเรียนเหมือนกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ปกครองประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรมมีฐานะยากจนและด้านผู้อุปถัมภ์ที่ติดภารกิจมาก   
 ส่วนปัจจัยที่ต่างกัน โรงเรียนมัธยมศึกษามีปัญหาด้านระเบียบของทางราชการ ได้แก่  ระเบียบ 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนนอกสังกัดได้โดยตรง  
ส่วนด้านการเมือง ผู้อุปถัมภ์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้เนื่องจาก 
ผิดระเบียบการเลือกตั้ง  สำาหรับปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสฯ  คือ ปัญหาการเดินทางของหน่วยงาน 
ระหว่างผู้อุปถัมภ์และโรงเรียนอยู่ไกลกัน
 ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. ปัญหาอุปสรรคเหมือนกัน คือ โครงการที่เสนอขอไปไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตาม
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เป้าหมาย หรือบางครั้งไม่ได้รับการอนุมัติ  ส่วนต่างกันคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้อุปถัมภ์เสนอให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนในสิ่งที่ไม่ตรงกับความจำาเป็นที่สุดของทางโรงเรียน 
 2.  แนวทางแก้ไขปัญหาเหมือนกัน คือ ต้องระดมทรัพยากรในการดำาเนินงานตามโครงการเอง 
อาจได้จากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  ส่วนต่างกันคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาชี้แจงให้ผู้อุปถัมภ ์
ทราบถึงความต้องการของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

   2.2.4 ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ICT)
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (2550:บทคัดย่อ)ได้วิจัย สภ�พก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ICT) โครงก�รหนึ่งอำ�เภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัยพบว่า
 1. สภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ 
อย่างน้อย 33 เครื่อง และมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการนำาเสนอข้อมูลและ 
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่    ครูผู้สอนมีเพียงร้อยละ 50.59 ที่มีวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ด้านไฟฟ้า มีความเพียงพอร้อยละ 57.64  ทั้งนี้ โรงเรียน 
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากชุมชน นอกจากนี้  ทุกโรงเรียนมีระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วต่ำากว่า 1 Mb/s คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นชนิด Pentium IV หรือเทียบเท่า 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ คือ ระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows โปรแกรม 
ประยุกต์ที่ใช้ คือ Microsoft Office ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Moodle ในการพัฒนา Courseware และยัง 
ขาดโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศ  ส่วนโรงเรียนที่มีโปรแกรมดังกล่าวหลายชนิดแต่ไม่ 
สามารถเชื่อมต่อกันทั้งระบบได้
 2.  สภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  พบว่า โรงเรียน 
จัดทำา/ใช้ฐานความรู้เพื่อให้นักเรียนสืบค้นผ่านระบบ e-Library จัดทำาแผนพัฒนา ICT รายปี และ
การจัดทำาใช้ห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยระบบ ICT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 โรงเรยีนสว่นใหญจ่ดัตั้งคณะกรรมการ/คณะทำางานดา้น      ICT     และจดัทำา/ใชร้ะบบ      e-Learning 
และ Website ของโรงเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะด้าน ICT สำาหรับครูและนักเรียน
 3. สภาพการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้  พบว่า โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ส่วนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ ICT มากที่สุด  รองลงมาได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามลำาดับ
 ครูจำานวนหนึ่งใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน  ได้แก่   สื่อคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน (CAI)  WBI/WBT  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), e-Presentation,  e-Album และ  
Courseware  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูใช้ ICT ในขั้นนำาเสนอเนื้อหามากที่สุด รองลงมา คือ  
ขั้นสรุปบทเรียน การนำาเข้าสู่บทเรียน และใช้น้อยที่สุดในขั้นประเมินผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สภาพการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียน  ได้แก่
 1) วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียน นักเรียนใช้วิธีเรียนรู้โดยการศึกษาจากบทเรียนในอินเทอร์เน็ต 
รองลงมาใช้วิธีการศึกษาจากระบบ e-Learning  และใช้วิธีศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักเรียน 
ส่วนใหญ่ใช้ ICT ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
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 2) ประสบการณ์ของนักเรียนในการสร้างหรือใช้ ICT  ได้แก่  การนำาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  
PowerPoint  การจัดทำารายงานและการจัดทำาแผ่นพับหรือวารสาร  เมื่อพิจารณาตามประเภท พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop   การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP และการจัดทำาอัลบั้มภาพ  
 ด้านวิธีการติดต่อสื่อสาร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับ-ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) การสนทนาผ่านทางเครือข่าย (Chat)  และการใช้บริการรับส่งข้อความของระบบโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล  (Short Massage Service : SMS) 
 ด้านการใช้บริการ ICT ส่วนใหญ่ใช้ในห้องสมุด  ใช้บริการตรวจสอบผลการเรียนและการลงเวลา 
มาโรงเรียน  รายได้ของนักเรียนจากผลงานด้าน ICT มากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และระดับประถมศึกษาขยายโอกาส ตามลำาดับ  รายได้ส่วนใหญ่มาจากการพิมพ์งาน      การทำาปกเอกสาร 
และการจัดทำาแผ่นพับ 
 3)  ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด  เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ การนำาความรู้ไปปฏิบัติงานในสภาพชีวิตจริงได้  การเปิดโอกาสให้แสดงเหตุผลอย่าง 
หลากหลายและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติการในห้องทดลองจริง  ตามลำาดับ
 รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ความเร็วในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต            การบริการสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์   การให้บริการแหล่งค้นหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่จำากัดเวลา        การบริการสื่อและ 
การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการ  และการบริการห้องมัลติมีเดีย   ส่วนความพึงพอใจ 
ต่อการบริการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ    มากที่สุด คือ  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สุขศึกษา  และพลานามัย ดนตรีศิลปะและอุตสาหกรรมน้อยที่สุด 
 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร    (2550 : บทสรุปผู้บริหาร)        ได้วิจัยเรื่อง    ก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รต่อก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้   ผลการวิจัยพบว่า
 1. สถานศึกษาที่ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ICT มีประมาณร้อยละ 36 รองลงมา มีความรู้ 
เกี่ยวกับ ICT  1-20 %  ร้อยละ 22 และมีความรู้เกี่ยวกับ ICT มากกว่า 80 %  ร้อยละ 13 ในขณะ 
เดียวกันสถานศึกษา มีอัตราส่วนนักเรียน ไม่เกิน 20 คนต่อเครื่อง ร้อยละ 55 รองลงมา 21 – 40  คนต่อ 
เครื่อง ร้อยละ 25  ที่เหลือมากกว่า  40  คนต่อเครื่อง
 2. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารใช ้ICT เพือ่การบรหิารทกุรายการอยูใ่นระดบัปานกลาง  สถานศกึษา 
มีและใช้ ICT ตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย  สำาหรับการดำาเนินการ 
ตามหลักการบริหารสถานศึกษาที่ดีของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนครูผู้สอนประเมิน 
การบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ด้านปัญหา/อุปสรรค 
เกีย่วกบัการใช ้   ICT    ของผูบ้รหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง    ปญัหา คอื ขาดซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้พือ่การเรยีน 
การสอน เพื่อการบริหาร  อุปกรณ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
 3. การใช้ ICT ของครูอยู่ในระดับน้อยและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมีระดับน้อยมาก  สำาหรับ 
การดำาเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
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ส่วนการใช้ ICT ช่วยในการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย  ด้านปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้  ICT   
ของครู  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
 4. นักเรียนใช้ ICT  ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ   ในระดับน้อย  นักเรียนประเมินว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการใช้ ICT อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านปัญหา/อุปสรรคในการใช้ ICT โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   
ด้านโรงเรียนมัธยมศึกษามีการดำาเนินงานตามหลักการบริหารสถานศึกษามากกว่าโรงเรียนประถม 
ศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
 5. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่ม 
สถานศึกษาอื่น  สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันจำานวนครู ICT แตกต่างกัน  โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 
ใหญ่พิเศษมีและใช้ ICT มากกว่าขนาดกลางและขนาดเล็ก  ส่วนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคภูมิศาสตร ์
ต่างกันมีการใช้ ICT เพื่อประโยชน์ในการบริหารต่างกัน โดยกลุ่มสถานศึกษาในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 
ภาคกลางและภาคเหนือมีการใช้มากกว่า ส่วนสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีการ 
ดำาเนินงานตามหลักการบริหารสถานศึกษามากกว่าภาคอ่ืน  สำาหรับสถานศึกษาและครูในภาคเหนือมีปัญหา/ 
อุปสรรคการใช้ ICT มากกว่าภาคอื่น  นักเรียนในกรุงเทพฯ / ปริมณฑลและภาคกลางมีการใช้ ICT เพื่อ 
วัตถุประสงค์ต่างๆ  และการได้รับประโยชน์จากการใช้  ICT  มากกว่านักเรียนภาคอื่น   ในขณะเดียวกัน 
สถานศึกษาและครูในเขตตรวจราชการที่ 9 มีปัญหา/อุปสรรคในการใช้ ICT มากกว่าสถานศึกษาในพื้นที่ 
อื่นและนักเรียนในเขตตรวจราชการ 12 ได้รับประโยชน์จากการใช้ ICT น้อยกว่าเขตตรวจราชการอื่น
 6. ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสำาคัญ คือ การใช้ ICT เพื่อ 
การบริหาร การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนและอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์     ตัวแปรสำาคัญ 
ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน คือ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอย่างเดียว
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละระดับ  ดังนี้
 1) ระดับกลาง  การจัดทำาแผนแม่บท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรเน้นเรื่องการส่งเสริม 
การใช้ ICT อย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มี หรือการจัดสรรอุปกรณ์  ICT ในแต่ละองค์กรหลัก
 2) ระดับองค์กรหลัก  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรจัดสรรอุปกรณ์  
ICT ให้กับสถานศึกษาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น พิจารณาจากอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ให้เหมือนกัน โดยไม่จำาเป็นต้องเน้นเรื่องปริมาณมากน้อย  แต่ควรเน้นเรื่องการสนับสนุน 
ให้มีการใช้อย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยตรง 
 3) ระดับสถานศึกษา  ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกขนาดและทุกภาคภูมิศาสตร์  ควรสนับสนุน 
ใหม้กีารใชอ้ปุกรณ ์     ICT     ทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุและใหม้กีารใชอ้ยา่งถกูตอ้ง  ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรใช ้ 
ICT เพื่อการบริหารและให้ครูทุกคนใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น  สนับสนุนให้ครูผู้มีความรู้ 
ด้าน ICT ทำาหน้าที่เป็นครู ICT  และจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้นักเรียนได้ใช้อย่างทั่วถึง 

 สุภณิด�  ปุสุรินทร์คำ�   มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�  (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ก�รพัฒน�รูปแบบก�รแบ่งปันคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ด้วยวิธีก�รเรียน
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แบบร่วมมือ เพื่อพัฒน�คว�มเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูในโรงเรียนที่เข้�ร่วมในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมห�นคร   ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ครูที่เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ไม่ได้นำาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับ 
เพื่อนครูนักเรียนไม่สนใจทำาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และครูต้องการ 
สนทนากับเพื่อนครูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เป็นทางการ 
 2. รูปแบบการแบ่งปันความรู้ที่พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 3  ส่วนหลัก ได้แก่ 
  2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการแบ่งปันความรู้   ประกอบด้วย   ชุมชนนักปฏิบัติ        
การดำาเนินกิจกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ 
  2.2 ขั้นตอนการแบ่งปันความรู้  ประกอบด้วย  การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ                  
การดำาเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการประเมินผล 
  2.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำาเนินกิจกรรมการแบ่งปันความรู้  ประกอบด้วย   ผลงานกลุ่ม 
และผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้วยวิธี 
การเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครู 
 3. ในภาพรวมของการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ   พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี 
คุณลักษณะความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การนำารูปแบบการแบ่งปันความรู้ไปใช้ในโรงเรียน   จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ที ่
เกีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจถงึขัน้ตอนกระบวนการของการปฏบิตั ิประโยชนข์องรปูแบบ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบั 
และเตรียมความพร้อมก่อนการดำาเนินการ เพราะกระบวนการแบ่งปันความรู้  กระบวนการเรียนแบบ 
ร่วมมือและการพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้   จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการ 
ยอมรับ จากสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติทุกคนเป็นอย่างดี 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อให้ครูมีเวลาว่างเพื่อประกอบกิจกรรมการแบ่งปัน 
ความรู้ร่วมกัน  อาจจัดในลักษณะลดภาระงานสอน งานธุรการ งานกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อให้กิจกรรม 
การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. การเข้าร่วมใช้รูปแบบการแบ่งปันความรู้   ครูจะต้องมีความเต็มใจ   มีทัศนคติที่ดีต่อ 
การปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายการแบ่งปันความรู้ในลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติ  เพื่อทำาให้ 
การแบ่งปันความรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ   การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานด้านการจัดการเรียนการสอนของ 
สมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติในโรงเรียน 
 4. โรงเรียนควรจัดหาเทคโนโลยีที่จำาเป็น   มีการจัดฝึกอบรมเพื่อใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้สามารถใช้ ICT เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้ดี 
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   2.2.5 ด้�นก�รประเมินผลโครงก�ร
 อรทยั     มลูคำ�     สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (2548 : บทคดัยอ่)  ไดจ้ดัทำา   ร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินก�รโครงก�ร ๑ อำ�เภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  ระยะที่ ๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ประจำ�ปี 
งบประม�ณ 2547  ผลการวิจัยพบว่า  
 งบประมาณของรัฐที่จำาเป็นต้องสนับสนุนด้านกายภาพและเทคโนโลยีเบื้องต้น   ควรตั้งไว้ 
ไม่ต่ำากว่า  2,500,000 บาทต่อโรงเรียน  เพราะสภาพโรงเรียนที่ขาดงบปรับปรุงมานาน  ประกอบกับ 
เครื่องไม้เครื่องมือของโรงเรียนที่เหลืออยู่มีสภาพใช้การไม่ได้  ในขณะที่ปัจจุบันงบประมาณที่ให้ไว ้
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
 การแสวงหาผู้อุปถัมภ์ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน 
ที่เหลืออยู่ ณ เวลานี้  ซึ่งตั้งอยู่ในอำาเภอและกิ่งอำาเภอที่ห่างไกล  ชุมชนมีรายได้น้อยจึงจำาเป็นต้องหา 
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่าโรงเรียนต้นแบบในฝันที่สามารถแสวงหาทรัพยากรและผู้สนับสนุน 
ได้ง่ายกว่า
 การพฒันาโรงเรยีนในฝนัใหบ้รรลผุลสำาเรจ็      ปจัจยัสำาคญัทีส่ดุคอื     ผูบ้รหิารและทมีบรหิารงานของ 
โรงเรียน  ดังนั้น การคัดเลือกผู้บริหารที่ดีและเก่งย้ายมาประจำาในโรงเรียนในฝันย่อมประกันความสำาเร็จ 
อย่างแน่นอน  แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถ 
เลือกสรรได้เหมือนกับภาคเอกชน  ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารและการเป็นผู้นำาควรลงทุนจ้างองค์กรหรือ 
หน่วยงานภายนอก  รวมทั้งให้โอกาสไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีการพัฒนาความ 
เป็นผู้นำาในด้านต่างๆ 
 การลดอัตรากำาลังภาครัฐส่งผลให้ครูผู้สอนในปัจจุบันขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะสาขาวิชา 
หลัก  คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  แม้ว่าจะได้อัตราจ้างมาทดแทน 
บางส่วนก็ไม่สามารถชดเชยได้มากนัก ส่วนครูผู้สอนต้องทำาหน้าที่อ่ืนในโรงเรียนด้วย เช่น งานธุรการ 
และการเงิน งานพัสดุ  งานปกครอง งานทะเบียนนักเรียน งานระเบียนและวัดผล  งานอาคารสถานที่  ฯลฯ 
ทำาให้ประสิทธิภาพการสอนลดน้อยลงตามชั่วโมงการทำางานอื่นที่เพิ่มขึ้น 
 พระราชบัญญัติ กฎระเบียบการเงิน ระเบียบพัสดุ ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณ 
ในระดับพื้นที่ในเวลาที่จำากัด รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการจาก 14 กรม   
หลอมรวมเป็น 5 สำานักงาน  และยุบรวมการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุบรวมมาจาก 3 กรมใหญ่ ได้แก่ กรมสามัญศึกษา  สำานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินโครงการ 
ส่งผลให้เกิดการชะงักงันทุกระดับปฏิบัติ

 อรทัย มูลคำ�  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (2549 : บทคัดย่อ)  ได้จัดทำา    
ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�โครงก�ร ๑ อำ�เภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ระยะที่ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ประจำ�ปี 
งบประม�ณ 2548  ผลการวิจัยพบว่า  
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 โรงเรียนในฝันส่วนใหญ่มีความพร้อมสูง (เกินกว่า 75%) คิดเป็นร้อยละ 83.50 ตั้งกระจาย 
อยู่ทุกภาคภูมิศาสตร์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือจำานวนโรงเรียน สภาพที่ตั้งและสภาพเศรษฐกิจ  
สังคมและรายได้ประชากรในจังหวัดนั้นๆ  ผลการประเมินติดตามผลคุณภาพหลายด้านอยู่ในเกณฑ ์
ดีและดีมาก ตัวบ่งชี้สำาคัญอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.34 รวมถึง 
โรงเรียนในฝันส่วนหนึ่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกแล้วถึง 421 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2547  ซึ่งนับว่าได้สนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งให้โรงเรียนในฝันเป็นจุดสกัดเด็ก 
นักเรียนให้ได้เรียนในโรงเรียนดีมีมาตรฐานใกล้บ้าน ส่วนคุณภาพผู้บริหาร ครูและนักเรียนสูงมากกว่า 
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน  ผลจากการวิเคราะห์รายงานต่างๆ พบว่า 
 ด้านผลผลิต  ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า มีทักษะการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์และ ICT เพื่อการเรียนรู้สูงที่สุด  รองลงมาอันดับ 2 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
ดนตรีและกีฬา  มีความสุขในการเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี รองลงมาเป็นอันดับ 3 
ส่วนที่มีน้อยที่สุดคือความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร
 ด้านปัจจัย พบว่า ผลการประเมินของทุกหน่วยงานมีค่าร้อยละสูงสุดด้านตัวครูผู้สอน มีวุฒิ  
ความรู ้ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบและมจีำานวนครเูพยีงพอ  รองลงมาคอืครมูพีฒันาการเรยีนรู้ 
และพัฒนางานที่รับผิดชอบโดยใช้ ICT  ส่วนทางด้านชุมชน พบว่า ชุมชนพึงพอใจสนับสนุน ส่งเสริมและ 
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนในระดับสูง  สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน พบว่า  มีภาวะผู้นำาและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือมีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ
 ด้านผลกระทบ  พบว่า  ปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนพบมากที่สุด คือ งบประมาณไม่เพียงพอ   
การขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และการขาดแคลนผู้อุปถัมภ์ ตามลำาดับ  ส่วนด้านการเป็นหนี้สิน 
ของโรงเรียนที่สังคมพากันวิตกกังวล   กลับรองลงมาอยู่ในลำาดับที่  6  โดยมีวงเงินหนี้สินส่วนใหญ่น้อยกว่า 
1 ลา้นบาท  และโรงเรยีนขนาดใหญม่หีนีส้นิมากกวา่โรงเรยีนขนาดเลก็  โรงเรียนมวีธิีการแกป้ญัหาดงักลา่ว 
โดยเลือกการแสวงหาผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  การรับบริจาคและขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 ข้อเสนอแนะที่สำาคัญคือ ขอให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในฝันเพื่อ 
ให้สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้  รวมทั้งขอการสนับสนุนด้านการพัฒนา resource centre 
ในส่วนกลางให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการแก่ทุกโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน 

 ปิย�   ช่อผล  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จังหวัดภูเก็ต  (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย  ผลก�รดำ�เนิน
ง�นโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของศูนย์ประส�นง�นโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียน 
ในฝัน สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภูเก็ต  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการดำาเนินงานโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
 1.1 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ   ผู้บริหารบริหารโรงเรียนโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล  กระจายอำานาจและมอบการตัดสินใจในระดับผู้ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมคิดร่วมทำา และมีกระบวนการนิเทศภายใน ภายใต้กำากับติดตามของผู้บริหารโรงเรียน โดยมี 
พี่เลี้ยงคือศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามส่งผลให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนและประสบความสำาเร็จ 
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ได้รับการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันทั้ง 3 โรงเรียน
 1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่ 
โดดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษา เช่น หลักสูตรสามภาษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเมืองถลางและ 
โรงเรียนกะทู้วิทยา  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ทำาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจภาคภูมิใจ 
และรักโรงเรียน เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยียน
 1.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตาม 
แนวทางของการดำาเนินงานโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน   ทำาให้ครูปรับเปลี่ยนการสอนและ 
พัฒนาการเรียนการสอนของครูไปสู่ความเป็นครูโรงเรียนในฝัน
 1.4 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนมีอุปกรณ์พื้นฐาน  
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน  ในด้านการ 
เรียนการสอน นักเรียนได้เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวางและ 
สะดวกรวดเร็ว ได้รับข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์
 1.5 ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา ได้มีการระดม 
ทรัพยากรทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านทุนทรัพย์   ทำาให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่   
วัสดุอุปกรณ์ทางการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
เป็นระเบียบ  ความสะอาด   การเอื้อต่อการเรียนรู้  
 2. ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 2.1 ด้านนักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วม 
กิจกรรมด้านอนุรักษ์ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 
 2.2  ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ ใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2.3  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น 
ทำาให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติงานด้วยความ 
มุ่งมั่น เสียสละเพื่อความสำาเร็จของงาน โรงเรียนได้เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
 2.4  ด้านงบประมาณและทรัพยากร โรงเรียนในฝันสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  
สามารถดำาเนินงานไปสู่ความสำาเร็จได้เพราะมีภาคีเครือข่าย มีผู้อุปถัมภ์ด้านงบประมาณและทรัพยากร  
มีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง มีพี่เลี้ยงเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนตาม 
กลยุทธ์ของแผนหลัก และนำางบประมาณและทรัพยากรมาใช้อย่างอย่างคุ้มค่า และปรากฏผลสำาเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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 สถ�พร หยองเอ่น  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง โครงก�รหนึ่งอำ�เภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน : ก�รวิเคร�ะห์ก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติด้วยกระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบ 
มีส่วนร่วม   ผลการวิจัยพบว่า 
 การพัฒนาการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในฝันต้องอาศัยผู้บริหารและบุคลากร 
ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ   การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนในฝัน  ถือเป็นงานหลักหรือหัวใจสำาคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียน ควรใช้ 
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ควรมีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อให้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา โดยส่ิงสำาคัญของการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา 
คือการบริหารจัดการงบประมาณหรือทรัพยากรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้   จึงควรนำาหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้   
 ส่วนผลการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์หลักของโครงการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม 
ลำาดับมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา  
ด้านการพัฒนาระบบ ICT  ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาค่าเฉลี่ย  และด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ตามลำาดับ 
 สำาหรับเรื่องที่โรงเรียนไม่ประสบผลสำาเร็จ   มีดังนี้คือ      1) การดำาเนินงานเชิงรุกในการจัดตั้ง 
เครือข่ายผู้ปกครอง   2) ความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน     3) ความครอบคลุม 
ในการนำา ICT มาใช้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารจัดการพื้นฐาน      4) การระดมงบประมาณ 
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาและสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน       5) ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตาม 
เปา้ประสงคโ์รงเรยีน         6)  การสรา้งขวญักำาลงัใจในการทำางานใหแ้กบ่คุลากร          7)  ความลา่ชา้ในการจดัสรร 
งบประมาณประจำาปีจากหน่วยงานที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไป และ   8) ข้อจำากัดในการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
จากผู้ปกครองและชุมชน 

 นวิตัร     น�คะเวช       วทิย�ลยัปอ้งกนัร�ชอ�ณ�จกัร  (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั        ก�รดำ�เนนิง�น
ของโรงเรียนต้นแบบในโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  ผลการวิจัยพบว่า
 1.  สภาพการดำาเนนิงานของโรงเรยีนตน้แบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัด ีความสำาเรจ็ของโรงเรยีน 
ต้นแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย    การจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงต่อความต้องการ 
ของผู้เรียน
 2.  สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ความสำาเร็จของ 
โรงเรียนต้นแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ทำางานเป็นทีม
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 3. คุณลักษณะและการปฏิบัติของผู้เรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี   จุดเด่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
ได้แก่  ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข   สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้   ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
สมบูรณ์อยู่เสมอ และใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี จุดเด่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
ได้แก่  การให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมและการแก้ปัญหาบุตรหลาน   กวดขัน  ดูแล 
เอาใจใส่การเรียนและแนะนำาเกี่ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
 5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ นักเรียนสามารถใช้ ICT เพื่อการเรียนการรู้  โรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น      การจัด 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง การเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  การเชื่อมโยงข้อมูล 
ใช้อินทราเน็ต/อินเตอร์เน็ต การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
    ความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
นกัเรยีนละเวน้สิง่เสพตดิและอบายมขุ  นกัเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม มทีกัษะการใชภ้าษาไทยและมคีวามรู้ 
ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสูงได้
 6. สภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนต้นแบบ   ส่วนใหญ่ต้องการได้รับจัดสรรงบประมาณ  
อาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
ขาดอัตรากำาลังครู การพัฒนาครูไม่ต่อเนื่องและเท่าเทียมกันทุกกลุ่มสาระ พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน 
บางส่วนไม่เพียงพอ ชุมชนให้การสนับสนุนร่วมมืออยู่ในระดับน้อยและไม่ต่อเนื่อง

 กระทรวงศึกษ�ธิก�รและมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549 : บทคัดย่อ) ร�ยง�นก�รศึกษ�
เบื้องต้น ก�รวิจัยและประเมินโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อนำ�เสนอต่อสำ�นักง�น 
ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เส้นทางสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน 
ต่างเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานด้วยแนวทางที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะไม่เพียบพร้อมเต็มรูปแบบ    ซึ่งขึ้นกับ 
ทรัพยากรของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือบุคลากร  ดังนั้น บางแห่งจึงเลือกไปดูงานหรือ 
ตวัอยา่งการประเมนิจากโรงเรยีนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง           ปรกึษาหารอืเครอืขา่ยหรอืหาโอกาสไปอบรมแสวงหา 
ความรู้ในสาขาต่างๆ และใหม่ๆ ที่มาใช้กับการทำางานโรงเรียนในฝันตามความเป็นไปได้และโอกาส 
ที่เอื้ออำานวยของตน
 2. ภาคปฏิบัติของการทำาให้โรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน  การกำาหนดให้โรงเรียน 
ที่ผ่านการประเมินเท่านั้นเป็นโรงเรียนในฝันอย่างแท้จริง  โรงเรียนจะต้องเตรียมการมากมายเพื่อ 
“รับการประเมิน” ตามมาตรฐานที่ถูกกำาหนดไว้ล่วงหน้าโดยคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ได้คำารับรองว่า 
“ผ่านการประเมิน”  การผ่านการประเมินเป็นความหวัง เป็นหน้าตา เป็นชื่อเสียงและเกียรติยศของ 
อำาเภอและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  และยังเป็นการแสดงออกถึงประสิทธิภาพการบริหารงานในเขตพื้นที่ 
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย  ทำาให้โรงเรียนและทุกฝ่ายได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมมือกันทำางาน  แต่อีก 
ด้านหนึ่งมุ่งไปที่การ “ทำาให้ผ่าน” โดยลืมถามความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้ง 
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสม หรือตามสภาพการณ์ของตนเอง
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 3. หนี้สินและชื่อเสียง  ถึงแม้การขอความร่วมมือจากเอกชน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เป็น 
หนทางสำาคัญที่ทุกโรงเรียนต้องใช้  แต่ก็มีโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ทำาให้สามารถระดมทุนได้ค่อนข้างจำากัด โรงเรียนอาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ด้วยการขอเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการขอเครดิตในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาก่อน แล้วค่อยหาเงิน 
มาผ่อนใช้ภายหลัง ซึ่งบางโรงเรียนไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบและเตรียมการหาทางออกที่ดีพอ 
ก็มีผลให้โรงเรียนต้องมีหนี้สิน
 4. บางส่วนของฝันที่เป็นจริง   ผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนำาพาให้ 
โรงเรียนก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นโรงเรียนในฝัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริหารไปสู่การให้ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ยเขา้มารว่มบรหิารจดัการมากขึน้    ไมว่า่จะเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา    องคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้นำาศาสนา หน่วยราชการอื่นๆ บริษัท ห้างร้าน โดยให้เข้ามาร่วม 
ให้คำาปรึกษา แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการหาแหล่งทรัพยากร   ทั้งที่เป็นเงิน วัตถุสิ่งของ ไปจนถึง 
ความรู้ในเรื่องต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นมา
 เป้าหมายสำาคัญของโรงเรียนในฝัน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้วยการพัฒนาระบบ ICT รวมทั้งการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีทักษะใน 
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ส่งผลเด่นชัดมากในโรงเรียนบางแห่ง โดยนักเรียนสามารถสืบค้น 
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง ได้พัฒนาทักษะในการใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เพียงแต่น่าเสียดายว่า สิ่งที่นักเรียนทำาก็คือการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วจัดทำาเป็น 
รายงานในรูปแบบต่างๆ ส่งครู ลักษณะเช่นนี้จึงไม่แตกต่างจากเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนักเรียน 
นำามาเขียนเป็นรายงาน  ยังไม่สามารถปฏิรูปวิธีคิดในการสอนนักเรียนให้รู้เท่าทันความรู้และเลือกสรร 
ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชุมชนของตนเองได้
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. การกำาหนดมาตรฐานของโรงเรียนในฝัน
 1.1 การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและวิชาการของโรงเรียนแต่ละประเภท ควรมีหลักเกณฑ์ 
และแนวทางที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของโรงเรียน
 1.2 การปรับทิศทางให้โรงเรียนได้ร่วมกันสร้างฝันเกี่ยวกับโรงเรียน ร่วมกับชุมชน  จะช่วยทำาให้ 
ความเป็นโรงเรียนในฝันมีความยั่งยืน
 1.3 การเปิดพ้ืนท่ีให้คนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางของโรงเรียนเป็นเร่ืองสำาคัญ 
เพราะจะทำาให้ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียน
 2. ความสำาคัญของผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้บริหารที่ประสบความสำาเร็จในการนำาโรงเรียนก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นโรงเรียนในฝัน   
ต้องสร้างความเข้าใจและทำาให้ผู้ร่วมงานโดยเฉพาะครูได้มีเป้าหมายร่วมกัน และตระหนักในคุณค่าของ 
การเป็นโรงเรียนในฝัน   เพื่อสร้างพลังของความร่วมแรงร่วมใจกันในการทำางาน  และการฟันฝ่าอุปสรรค   
รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการในแนวราบ    ด้วยการมอบอำานาจไปยังบุคคลที่มีความสามารถได้ 
วางแผนและดำาเนนิการอยา่งเตม็ที ่โดยไมต่อ้งรอการสัง่การจากผูบ้รหิารในทกุเรือ่ง  ผูบ้รหิารจะเปน็ผูค้อย 
ให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหาสำาคัญๆ เท่านั้น  การทำางานจึงจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ 
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 3. งบประมาณ
 งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจากรัฐบาล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน    มีน้อยมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะต้องทำาเพื่อเป็นโรงเรียนในฝัน
 4. การเรียนรู้
 4.1 การมีระบบ     ICT    ให้สืบค้นข้อมูล  ไม่ทำาให้เชื่อได้ว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้    การเรียนรู้ 
จะเกิดขึ้นเมื่อได้นำาข้อมูลที่สืบค้นได้มาคิดวิเคราะห์ หาความหมาย หาความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อ 
สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นความรู้ที่นำาไปสู่การปฏิบัติ การแก้ปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
ชุมชนและสังคม
 4.2 ในสังคมข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่มีอยู่จำานวนมากมาย  การรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะและ 
เข้าถึงที่มา  เจตจำานงของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญที่จะทำาให้คนรู้เท่าทัน 
และไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำาของอำานาจของข้อมูลข่าวสาร  การเรียนรู้จึงเป็นการเลือกสรรและ 
สร้างสรรค์ความรู้มากกว่าเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความรู้แบบสำาเร็จรูป  ซึ่งสามารถหยิบฉวย
นำาไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องไตร่ตรองหรือตั้งคำาถามกับความรู้นั้น
 4.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์  จากปัญหาของคนในชุมชน ในสังคมซึ่งเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้น 
รอบตัว เป็นการเรียนรู้ที่นำาไปสู่การแก้ปัญหา การปฏิบัติได้ สิ่งที่เรียนรู้จึงสัมพันธ์กับชีวิต กับชุมชน กับ 
สังคม
 5. การประเมินโรงเรียนในฝัน
 5.1 โครงการโรงเรียนในฝัน เกิดขึ้นจากความปรารถนาของฝ่ายรัฐที่จะให้มีโรงเรียน   ที่มีคุณภาพ 
กระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำาเภอของประเทศไทย โดยจัดให้มี “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน”     ได้สะท้อนวิธีคิดของ 
การมองความจริงที่เป็น “หนึ่งเดียว” และเป็น “มาตรฐาน” จึงได้กำาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อรับรอง 
การเป็นโรงเรียนในฝันจากแง่มุมและสายตาของรัฐ โดยละเลยความปรารถนา  ศักยภาพและบริบทที่ 
แตกต่างกันไปของโรงเรียนและชุมชน
 5.2 การมุ่งไปที่เป้าหมายของการผ่านการประเมิน โรงเรียนจึงไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้กำาหนด 
เป้าหมาย หรือแสดงออกถึงความต้องการของโรงเรียนและชุมชนว่า ต้องการเห็นหรือฝันว่าโรงเรียนเป็น 
อย่างไร รวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ของตน
 5.3 การประเมินที่ให้ความสำาคัญกับความแตกต่าง หลากหลายของโรงเรียนและชุมชน ต้อง 
เริ่มต้นจากการให้โรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนและชุมชน ได้มีส่วนร่วม 
กำาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นภาพของโรงเรียนในฝันของตนเอง แล้วร่วมกันดำาเนินการ ร่วมกัน 
ประเมิน กำาหนดเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นั้น จึงเป็น 
การทำางานในลักษณะของการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมกันคิด ร่วมกันทำาและร่วมกันรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น  
การประเมินจึงเป็นแบบกัลยาณมิตร ที่เน้นการวิเคราะห์จุดดีจุดด้อยเพื่อนำาไปสู่การแก้ไขและพัฒนามาก 
กว่าการประเมินว่าใครผ่าน หรือไม่ผ่าน หรือใครดีกว่าใคร

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� (2550 : บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร)  ร�ยง�นก�รวิจัยประเมิน
ผลก�รดำ�เนินง�นในโครงก�ร ๑ อำ�เภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  ผลการศึกษาเชิงประเมินพบว่า  
 การดำาเนินงานในระดับมหภาคของศูนย์บริหารโครงการ “๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”  ใน 
ลักษณะการประสานงานอยู่ในระดับดี  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการและคำาปรึกษาแนะนำา 
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การดำาเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปในเชิงรุก  มีการใช้วิธีการบริหารจัดการของภาคเอกชนเพื่อให้สะดวก 
รวดเร็ว  รวมทั้งการกำากับติดตามจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำา   
ทำาให้สามารถประเมินและรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันไปได้ถึง 917 แห่ง  จากทั้งหมด 921 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 99.56  ฝ่าย ICT ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ฝ่ายภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามที่คาดหวัง  การดำาเนินงาน 
ของแต่ละฝ่ายมีการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชน  คุณภาพทางวิชาการและศักยภาพ 
ด้านบริหารจัดการของบุคลากรในศูนย์บริหารโครงการนี้ ทำาให้เกิดการยอมรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการ
 ประเด็นที่ควรตระหนักในการดำาเนินงานระดับมหภาค   การยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การยอมรับในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  รวมทั้ง 
การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นที่อ่อนไหว เช่น การจัดสรรทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ 
การจัดสรรงบประมาณในหมวดงบวิกฤต  เป็นต้น  ในระดับจุลภาคนั้น กลุ่มศึกษานิเทศก์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  
(roving teams) ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาและคัดกรองโรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน  ในขณะที่ศึกษานิเทศก์ 
จากศูนย์บริหารโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เชี่ยวชาญการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1-2 
ทำาหน้าที่ให้ขวัญกำาลังใจกับทางโรงเรียน   ศึกษานิเทศก์ทั้งสองกลุ่มนี้ทำาหน้าที่ประเมินผลย่อย 
การดำาเนินโครงการระดับโรงเรียนให้กับศูนย์บริหารโครงการอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  โดยเฉพาะ 
การประเมินศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสับเปลี่ยนบุคคลที่มีความสามารถมาดำาเนินงานเพื่อให้ 
การพัฒนาโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย  อย่างไรก็ดี  การดำาเนินงานของศึกษานิเทศก์ยังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ 
สืบเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณดำาเนินการไม่เพียงพอ
 การดำาเนินโครงการ  “๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”  ในระดับโรงเรียนเป็นการท้าทายศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการของผู้อำานวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างยิ่ง  นับตั้งแต่ความไม่ชัดเจนของ 
ภาพลักษณ์ต้นแบบโรงเรียนในฝัน การต้องระดมทุนจากภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์เพื่อนำามาใช้เป็น 
งบประมาณดำาเนินการ  และความไม่เพียงพอของงบประมาณดำาเนินการที่ได้รับจัดสรรทำาให้ต้องก่อภาระ 
หนี้ผูกพัน  เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรจากโครงการนั้นมีเพียง  1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายตาม 
สภาพจริงเท่านั้น  
 ในส่วนของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น  เป็นการดำาเนินงานที่ทางโรงเรียน 
พึงพอใจเป็นอันดับแรก  เนื่องจากมีการรวมพลังในการพัฒนาโดยให้นักเรียน ครู  ชุมชนและภาค ี
เครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วม  มีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับ 
กิจกรรมการเรียนการสอน   มีการให้นักเรียนเป็นผู้แทนนำาเสนอกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเข้ารับ 
การประเมนิ  โดยมุง่สูก่ระบวนทศันก์ารเรยีนการสอนแบบสรา้งสรรคน์ยิม  อยา่งไรกด็ ี ผลงานของนกัเรยีน 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพุทธิปัญญาระดับวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้นั้นยังมีน้อย  และจำากัด 
อยู่เฉพาะในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  
 การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จอันดับสอง   การพัฒนาระบบ ICT ของต้นแบบ 

 51                             52



โรงเรียนในฝันปรากฏชัดเจนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆ  นักเรียน 
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี    มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ใน 
กิจกรรมการเรียน
 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จอันดับ 
สาม  สาเหตุการก่อภาระหนี้ผูกพันดังที่ได้กล่าวข้างต้นทำาให้โรงเรียนมีหนี้สิน  ซึ่งพบว่าหนี้สินโดยเฉลี่ย 
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ 4,111,886.92 บาท โรงเรียนขนาดกลาง  2,377,838.32 บาท   
โรงเรียนขนาดเล็ก  1,261,932.23 บาท  และโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ (นักเรียนน้อยกว่า 500 คน)   
635,854.20 บาท  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำาเนินการระดมทุน เช่น การทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อ 
การศึกษา องค์กรท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนา คือ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล  
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 กิจกรรมด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ  และการได้รับ 
การช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียงถูกจัดไว้เป็นอันดับสี่  ครู -อาจารย์  394 โรงเรียน ได้รับ 
การอบรมด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 15,828 คน ด้านการประยุกต์ใช้ ICT 17,284  
คน และกลุ่มครู-อาจารย์ที่สามารถใช้  ICT  พัฒนางานได้ 15,111 คน  แต่ในด้านความช่วยเหลือจาก 
สถาบันอุดมศึกษาที่ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการดำาเนินงาน 
และงบประมาณดำาเนินการไม่เพียงพอ   
 ด้านผลผลิตหรือตัวผู้เรียนนั้น พบว่า  มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา คือกล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดง 
ออก  มมีารยาทสงัคมและมวีนิยั  สำาหรบัความคิดเชงิวเิคราะหน์ัน้จำาเปน็ต้องอาศัยเวลาในการพฒันาต่อไป 
เมื่อพิจารณาผลการดำาเนินโครงการนี้ในระดับโรงเรียนเทียบกับปณิธานของโครงการที่ว่า “พลิกระบบ 
การศึกษา  หยุดวงจรความยากจน” ผู้บริหารต้นแบบโรงเรียนในฝันทุกแห่งให้ความเห็นว่าทางโรงเรียน 
สามารถพลิกระบบการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถหยุด 
วงจรความยากจนได้  เนื่องจากประเด็นดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาระยะสั้น ต้อง 
คอยเวลาเมื่อนักเรียนที่เป็นผลผลิตของต้นแบบโรงเรียนในฝันออกไปประกอบอาชีพในสังคมต่อไป   
 โครงการ “๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” โดยภาพรวมแล้วเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่ได้บูรณาการแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ในหมวด 4  แนวทางการจัดการศึกษา  หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  หมวด 9 
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาเขา้ดว้ยกนั เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนทีห่า่งไกลในระดบัทีน่า่พงึพอใจ 
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ปรากฏชัดเจนในเรื่องของความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน หรือ เป็น E-school  ซึ่ง 
ทำาให้สามารถก้าวทันเคียงบ่าเคียงไหล่กับโรงเรียนที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่ รวมทั้งความตระหนักของครู 
ผู้สอนซึ่งมีการพัฒนาตนด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้าน ICT เพื่อมุ่งสู่การเรียนการสอนตาม 
แนวคิดสร้างสรรค์นิยม
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 การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายเป็นต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ  พบว่า ปัจจัยที่เกื้อหนุน 
ในการดำาเนินงาน คือ ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ  ภาวะผู้นำา  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
ของผู้อำานวยการโรงเรียน  ความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  และความสัมพันธ์ที ่
แนบแน่นระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  สำาหรับปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการ  
ประกอบด้วย  ศักยภาพในการดำาเนินงานของศูนย์บริหารโครงการ  การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  สภาพความพร้อมของโรงเรียนซึ่งคล้ายคลึงกับแบบจำาลอง 
การจัดการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การให้ 
คำาแนะนำาปรึกษาและการประเมินผลย่อยของกลุ่มศึกษานิเทศก์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  เมื่อพิจารณา 
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ คุณลักษณะของนักเรียน 
ซ่ึงกล้าแสดงออก  มีความม่ันใจในตนเอง  มีความตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของพลังขับเคล่ือน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซ่ึงตัวช้ีวัดน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การพัฒนาตนของบุคลากร 
ในโรงเรียนและความร่วมมือร่วมใจของบุคคลทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียน
 สำาหรับปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคในการดำาเนินงาน คือ ความไม่ชัดเจนในการนำานโยบาย 
มาดำาเนินงานในเชิงปฏิบัติ  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของภาพลักษณ์ต้นแบบโรงเรียนในฝัน  การคงไว้ซึ่ง 
วัฒนธรรมเชิงอำานาจจากส่วนกลางทำาให้ผู้ดำาเนินงานในระดับพื้นที่ขาดความเป็นอิสระ  การนำาแนวคิด 
ของวัฒนธรรมชนกลุ่มใหญ่ไปใช้กับกลุ่มชาติพันธ์ุในการประสานงาน การเข้าร่วมโครงการด้วยภาวะจำายอม 
ของทางโรงเรียน  ภาวะวิกฤตของสถานการณ์ในเขตชายแดนภาคใต้  รวมทั้งการประวิงเวลาในการเข้ารับ 
การประเมินเพื่อถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนที่เคยสังกัดกรมสามัญศึกษา 
มากอ่น        ผลกระทบของการดำาเนนิโครงการทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในดา้นทีด่คีอื  ภาพลกัษณข์องโรงเรยีน 
ทำาให้ชุมชนมีศรัทธาส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น  สามารถสกัดกั้นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อในต่างพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง   นักเรียนมีการปรับตัว   มีความกระตือรือร้นใน 
การเรียน  มีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถเป็นผู้ร่วมทางกับโรงเรียนในตัวเมืองได้  สำาหรับ 
ผลกระทบในด้านที่ไม่พึงปรารถนาที่มีต่อผู้ปฏิบัติ  คือการสร้างความกดดันและความเครียดในช่วงระยะ 
ก่อนการประเมิน  การก่อภาระหนี้ผูกพัน  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมบำารุงรักษาอุปกรณ ์
ที่เพิ่มขึ้นและนักเรียนใช้ความสามารถด้าน ICT เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่พึงปรารถนา
 ในด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  พบว่า มีปัญหาเรื่อง 
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระวิชาสำาคัญ เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การพัฒนาศักยภาพของครู-อาจารย์เป็นไปอย่างจำากัด เนื่องจากขาด 
งบประมาณทำาใหส้ง่ผลกระทบตอ่การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน  ขอ้คน้พบทีน่า่สนใจคอื คร-ูอาจารย ์
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เช่น ด้านกีฬา การเข้าร่วมโครงการเพื่อปลูกฝัง 
คุณธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 สำาหรับข้อเสนอแนะในการดำาเนินโครงการในระยะท่ีสอง ซ่ึงมีการดำาเนินงานภายใต้ช่ือ “โครงการ 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  หรืออีกชื่อหนึ่งว่า  โครงการ “๑ ประถม ๑ มัธยม” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 1-2-3 หรือเฉพาะช่วงชั้น 3-4 ให้มีการจัดการศึกษาครบวงจร 
ตั้งแต่ช่วงชั้น 1-4 มีดังนี้คือ การวางแผนดำาเนินงานโครงการควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ในระดับพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบายตั้งแต่แรกเพื่อขจัดปัญหาความไม่ชัดเจนในการนำา 
นโยบายสู่การปฏิบัติ แนวคิดในการดำาเนินโครงการควรจะครอบคลุมด้านอื่นๆ นอกเหนือจากทาง 
ด้านวิชาการ เช่น ด้านคุณธรรม  การวางแผนเกี่ยวกับปัจจัยนำาเข้าโครงการ ควรนำาบทเรียนจากการ 
ดำาเนินงานของโครงการ “๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”  มาเป็นแนวทางเพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารโครงการในระดับมหภาคและระดับจุลภาคของศูนย์บริหารโครงการ 
และศึกษานิเทศก์จากสำานักงานเขตพื้นที่ควรจะได้ดำาเนินการต่อไป  การพัฒนาระบบกำากับติดตาม 
คุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน  ควรริเริ่มจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับ 
รากหญ้า  ควรมีเวทีสำาหรับครู-อาจารย์และนักเรียนในโครงการได้นำาเสนอผลงานแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

 สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน (2551 : บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร) ได้จัดทำา ร�ยง�นก�รตรวจสอบ
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร   ผลการตรวจสอบพบว่า
 การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าโครงการฯ มีประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาโรงเรียน   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
การนำาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ ทำาให้โรงเรียนมีแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาความรู้มากขึ้น 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดน่าเรียน ซึ่งผลการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
การปรับปรุงโรงเรียน  สรุปข้อตรวจพบได้ดังนี้
 1. การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ บางอำาเภอยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ใช้วิธีออกเสียงและถือมติเสียงส่วนใหญ่ 
โดยไม่ได้พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนบางแห่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อม
 2.1        การศกึษาดงูานจากโรงเรยีนต้นแบบทีม่ศีกัยภาพและความพร้อมทีแ่ตกต่างกนัมาก  โรงเรยีน 
จึงเกิดความสับสน และดำาเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนตนเอง
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 2.2 การได้รับคำาแนะนำาในการปรับปรุงโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนบางแห่งก็มีศักยภาพและความ 
พร้อมที่จะดำาเนินการได ้ แต่โรงเรียนบางแห่งมีศักยภาพและความพร้อมไม่เพียงพอ  จึงทำาให้มีการดำาเนิน 
กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียน
 3. ปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจกับโรงเรียน  ในระยะแรกยังมีความสับสน  
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  โดยเข้าใจว่า โครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนิน 
กิจกรรมทั้งหมด แต่ข้อเท็จจริงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียงบางส่วน โดยโรงเรียนต้องหา 
ผู้อุปถัมภ์และทรัพยากรมาเพิ่ม  นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งขาดความเข้าใจในแนวทางการดำาเนินงาน 
ของโครงการ  ทำาให้ภายหลังผ่านการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันแล้วโรงเรียนไม่ได้ 
ดำาเนินการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบของโครงการ
 4. ปัญหาอุปสรรคในการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่น  เนื่องจากผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนา 
คุณภาพของโรงเรียนในด้านต่างๆ แต่ศักยภาพและความพร้อมในการระดมทรัพยากรมีความแตกต่างกัน 
หากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลและไม่มีผู้อุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์  ทำาให้โรงเรียนมีภาระ 
ในการแสวงหาทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น บางโรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินสูงกว่ารายรับทำาให้เกิดภาระหนี้สิน
 5. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์  จากการตรวจสอบโรงเรียนเกี่ยวกับ 
เรื่องระยะเวลาที่ได้รับคอมพิวเตอร์จากการจัดสรรของโครงการ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับ 
คอมพิวเตอร์ล่าช้า สาเหตุเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  ส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งที่เดิม 
มีคอมพิวเตอร์น้อยมีเวลาไม่เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีของนักเรียนทั้งหมด 
ได้ทันต่อการประเมิน  นอกจากนี้ยังพบว่า การให้บริการซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้า     รวมถึง 
โรงเรียนบางแห่งไม่ได้ใช้สิทธิในการซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์ที่ชำารุดเสียหายตามสิทธิที่ควรได้รับ   เนื่องจาก 
ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันความเสียหายจากผู้ขาย

ผลกระทบ
 1. ขาดบุคลากรทางการศึกษาและห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ภายหลังการปรับปรุงโรงเรียนจึงเกิด 
ความไม่ยั่งยืน  ทำาให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
 2. โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้  ประกอบกับการได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชน 
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำาให้โรงเรียนต้องก่อหนี้สิน และบางโรงเรียนต้องนำาเงินอุดหนุนรายหัวมาชำาระ 
หนี้สินจากการดำาเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 3. โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีงบประมาณ 
สนับสนุน อาจเป็นปัญหาต่อความยั่งยืนของโครงการ
 4. การจัดสรรคอมพิวเตอร์ล่าช้าส่งผลให้บางโรงเรียนต้องยืมจากโรงเรียนอื่นๆ หรือจัดหา 
คอมพิวเตอร์เพิ่มส่งผลให้โรงเรียนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
 5. การซ่อมบำารุงเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทั่วถึง   จึงใช้งบประมาณของโรงเรียนดำาเนินการซ่อม 
ทั้งที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความเสียหาย  นอกจากนี้ โรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์ซ่อม 
ต้องรอซ่อมและส่วนใหญ่จะซ่อมเอง จึงทำาให้ทางราชการเสียประโยชน์

 55                             56



ข้อเสนอแนะ
 1 .การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะต่อไป  คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน 
ควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เพื่อให้ได้โรงเรียน 
ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ  นอกจากนี้ ไม่ควรเลือกโรงเรียนประจำา 
จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมมากอยู ่แล้วเข้าร่วมโครงการเพื่อนำางบประมาณไปจัดสรรให้ 
โรงเรียนที่มีความจำาเป็นต้องพัฒนามากกว่า และควรมีคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาร่วม 
พิจารณาคัดเลือก
 2. การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ อาจไปศึกษาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อทราบถึงแนวคิด  
การกำาหนดเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาของตนเอง   แต่ในส่วนของการปฏิบัติงานจริง 
โรงเรียนที่เข้าโครงการ ควรศึกษาจากการดำาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบที่มีขนาดของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมและศักยภาพใกล้เคียงกัน เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับ 
ศักยภาพความพร้อมของตน
 3. ผู้บริหารโครงการ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงงบประมาณที่จะได้รับ 
สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการดำาเนินงานตามแผน  รวมถึงแนวทางปฏิบัติแต่ละ 
กิจกรรม รูปแบบของโครงการ ตลอดจนตัวชี้วัดความสำาเร็จของการดำาเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 
 4. การดำาเนินงานโครงการในระยะต่อไป แนวทางการประเมินการเป็นโรงเรียนในฝัน   
ควรเหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโรงเรียนที่แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะ 
โรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ควรใช้แนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ
 5. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการ  ตามความจำาเป็นพื้นฐานอย่าง 
เหมาะสมและต่อเนื่อง  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าโครงการฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. การดำาเนินงานโครงการ ในลักษณะเช่นนี้ในโอกาสต่อไป ในส่วนของการจัดหาคอมพิวเตอร ์
ควรพิจารณาเป็น  2  แนวทาง กล่าวคือ หากส่วนกลางจะดำาเนินการจัดหาควรกำาหนดมาตรการ 
ควบคุมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทันตามที่กำาหนดไว้และควรให้ความสำาคัญในเรื่อง 
การบริการหลังการขาย รวมถึงแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงเงื่อนไขการประกันความเสียหายของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบภายในด้วย เพื่อไม่ให้ทางราชการเสียประโยชน์กรณีมีอุปกรณ์ 
ชำารุดเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน  หรือหากจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำาเนินการจัดหา 
คอมพิวเตอร์ โดยอาจมอบหมายให้แต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกันดำาเนิน 
การจัดหาคอมพิวเตอร์ได้ โดยกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะให้แต่ละพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ    
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ซึ่งจะทำาให้โรงเรียนได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ  การที่โครงการจะ 
เลือกแนวทางใดจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค ์
ของโครงการ
 7. ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง เช่น จุดลงเวลาเรียน ควรนำามาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ในด้านอื่นๆ ควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาในการดำาเนินงานของโครงการในระยะต่อไปให้ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และตู้สืบค้นข้อมูลที่มีสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม เกิดการชำารุดหรือสูญหาย  
ควรพิจารณาสถานที่ตั้งให้เหมาะสม
 8. ควรติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าภายหลัง 
ที่โรงเรียนผ่านการประเมินแล้ว  ได้มีการนำาแนวทางการดำาเนินงานตามโครงการไปพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนหรือไม่ และควรสนับสนุนให้ผู้บริหารของโรงเรียนเห็นความสำาคัญ 
ในการรักษามาตรฐานของโรงเรียนสมกับที่ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำาเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝัน



3
ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

 การดำาเนินการวิจัยเรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้      
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
 1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน  
 2. เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ  
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive research) ประเภท การวจิยัเอกสาร 
(documentary research) โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝันซึ่งเผยแพร่ 
ระหว่าง พ.ศ.2547-2551  จำานวน 25 เรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น  แบบวิเคราะห์งานวิจัย   
และแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน   (Stufflebeam, 2007)ในการดำาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กำาหนด 
รายละเอียดของขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้
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3.1 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย
 เพื่อเป็นแนวทางให้การดำาเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ  และบรรลุจุดมุ่งหมายของ 
การวิจัยที่กำาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำาหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ
 ขั้นตอนที่ 1     การจัดเตรียมโครงการวิจัย    เป็นการศึกษาข้อมูล    สถิติ    วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากตำารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อนำาผลที่ได้จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ของโครงการวิจัยให้เหมาะสมสมบูรณ์
 ขัน้ตอนที ่   2        การดำาเนนิการวจิยั เปน็ขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัจดัสรา้งเครือ่งมอืสำาหรบัเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ทดสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนำาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูล 
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จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล  
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทำาร่างรายงานผลการวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
 เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำาหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้าง 
และพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.3 ก�รออกแบบก�รวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภท การวิจัยเอกสาร 
(documentary research) ที่มีการออกแบบการวิจัย แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  ศึกษาสภาวการณ์   
ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – experimental case study)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram)      
ได้ดังนี้ (Best, 1970 : 114)

  เมื่อ 
   R   หมายถึง   ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม
       X   หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา
       O   หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

3.4 ประช�กร
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งเผยแพร่ 
ระหว่าง พ.ศ.2547 - 2551 จำานวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง   เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ จำานวน 20 เรื่อง และ 
เชิงคุณภาพ จำานวน 5 เรื่อง  จำาแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ  ด้านการบริหารจัดการ จำานวน 6 เรื่อง 
ด้านการบริหารงานวิชาการ จำานวน 6 เรื่อง  ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จำานวน 2 เรื่อง   ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 3 เรื่อง  และด้านการประเมินโครงการ 8 เรื่อง โดยงานวิจัยโครงการ 
ระดับมหภาคส่วนใหญ่ดำาเนินการโดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ จำานวน 11 เรื่อง  นอกจากนั้น เป็น 
ภาคนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำานวน 14 เรื่อง   ตามรายละเอียดดัง 
ตาราง 3  ต่อไปนี้
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ประเภทของง�นวิจัย
จำ�นวนง�นวิจัย

เชิง

ปริม�ณ

เชิง

คุณภ�พ

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ

สถ�บัน

อุดมศึกษ�
รวม

ด้านการบริหารจัดการ 5 1 1 5 6

ด้านการบริหารงานวิชาการ 6 - - 6 6

ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ - 2 1 1 2

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 - 2 1 3

ด้านการประเมินโครงการ 6 2 7 1 8

รวม 20 5 11 14 25

ที่มา : จำานวนงานวิจัยที่รวบรวมโดยผู้วิจัย, 2551

3.5 ตัวแปรที่ศึกษ�
      การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดของตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
 1. นักเรียน
    เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิด  วิเคราะห์
    มีทักษะการดำารงชีวิต มั่นใจในตนเอง
    มีความเป็นไทย
 2. กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
    โรงเรียนธรรมาภิบาล
    สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    บูรณาการกระบวนการเรียนรู้
    ประกันคุณภาพ
 3. การเรียนรู้และการพัฒนา
    ความเป็นมืออาชีพ
    โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E – School)
 4. งบประมาณและทรัพยากร
    ภาคีเครือข่าย
    งบประมาณ
    ความคุ้มค่า
 5. การบริหารจัดการของศูนย์บริหารโครงการ

ต�ร�ง 3 จำานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน จำาแนกเชิงปริมาณและคุณภาพ
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3.6 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีสองประเภทคือ แบบวิเคราะห์งานวิจัยและแบบบันทึกข้อมูล 
โรงเรียนในฝัน  

3.7 ก�รสร้�งและพัฒน�เครื่องมือ
 เพื่อให้เกิดความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 
สร้างเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

   3.7.1 แบบวิเคร�ะห์ง�นวิจัย  
 ขั้นที่ 1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ 
ต่างประเทศ
 ขั้นที่ 2 นำาผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาสร้างแบบวิเคราะห์งานวิจัย โดยการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)  และความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใช้เทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence)  เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข (Conbeach, 1982 : 18)

   3.7.2 แบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน 
 ใช้แบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝันของโครงการโรงเรียนในฝัน สำานักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแบบบันทึก 
ข้อมูลที่พัฒนาตามแนวคิดการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) (Bogdan & Biklen, 
1982 : 17 - 19 and Tyler, 1979 : 22)

3.8 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
     ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   3.8.1 ผู้วิจัยสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่าง พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนในฝัน 
        รุ่นที่ 1 จำานวน 921 โรง
   3.8.2 ผู้วิจัยรวบรวมเอกสารงานวิจัยของหน่วยงานและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  ระหว่าง พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2551

3.9 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
   3.9.1 วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ระหว่าง  พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
   3.9.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
   3.9.3 เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.9.4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ   
        (Key Performance Indicators : KPI)
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3.10 สรุป
 การดำาเนินการวิจัยเรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน    2. เปรียบเทียบงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research)   ประเภทการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝันซึ่งเผยแพร่ระหว่าง  พ.ศ.  2547 -  พ.ศ. 2551  จำานวน  25 เรื่อง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบวิเคราะห์งานวิจัยและแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน โดยวิเคราะห์ 
ข้อมูลโรงเรียนในฝันและข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสภาพความสำาเร็จ 
ของโครงการ (Key Performance Indicators : KPI) กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และเปรียบเทียบ 
ดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย  ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
(content  analysis)
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4
ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รวิจัย
โครงก�รโรงเรียนในฝัน

                              66

 ผลสรุปของการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อ         
1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน  2. เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ประเภทการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการโรงเรียนในฝันซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 จำานวน 25 เรื่อง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   เป็นแบบวิเคราะห์งานวิจัย และแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน  สามารถ 
นำาเสนอข้อมูลได้เป็นสองตอนคือ   ตอนที่ 1 วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน 



ตอนที่ 2 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ  ซึ่งมี 
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคร�ะห์ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รโรงเรียนในฝัน
 การวิจัยครั้งนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้นจำานวน 25 เรื่อง ดังรายละเอียดในตาราง 4 ต่อไปนี้
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 จากตาราง 4 พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านคือ ด้านการบริหาร 
จัดการ  จำานวน 6 เรื่อง  ด้านการบริหารงานวิชาการ  จำานวน 6 เรื่อง  ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์   
จำานวน 2 เรื่อง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำานวน 3 เรื่อง  และด้านการประเมินโครงการ   
จำานวน 8 เรื่อง รวมเป็น 25 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละด้านตามตาราง 5-9 ต่อไปนี้

ต�ร�ง 5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ด้านการบริหารจัดการ

 จากตาราง 5 จะเห็นว่า มีงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ  จำานวน 6 เรื่อง  เป็นงานวิจัย         
เชิงปริมาณ จำานวน 5 เรื่อง  และเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจำานวน 1 เรื่อง  โดยที่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย 
ในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  และมีเพียงส่วนน้อยเป็นงานวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษา 
ในระดับปฏิบัติ

พ.ศ. ผู้วิจัย สถ�บัน ชื่อง�นวิจัย ประเภท

2547 สุนีรัตน์  เงินพจน์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การประเมินการบริหารโรงเรียน
ในฝัน จังหวัดนครปฐมโดย
รูปแบบการกำาหนดผลสำาเร็จ
อย่างสมดุลรอบด้าน

ปริมาณ

2547 อิทธิฤทธิ์  เกกินะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ความพร้อมในการจัดโรงเรียน
ในฝันในเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่

ปริมาณ

2548 ชัชวาล ปัญญาไชย,
โยธิน สิทธิประเสริฐ,
ระพีพงษ์ ไชยลังกา,
ศรีวรรณา เรือนสุภา,
สุทัศน์  อินยาศรี

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

การศึกษาความคิดเห็นด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียนใน
โครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝันในจังหวัดเชียงราย

ปริมาณ

2549 แสงระพี  
ล้วนประจักษ์แจ้ง

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน
ในโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ 
โรงเรียนในฝัน ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด  
กรุงเทพมหานคร

ปริมาณ

2550 ไกรษี  ตุนา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การศึกษาความยั่งยืนของ
การดำาเนินงานโครงการโรงเรียน
ในฝัน การศึกษาแบบข้ามกรณี
โรงเรียนต้นแบบ

ปริมาณ

2550 สำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยนาท

แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศ
ของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน

คุณภาพ

ประเภทของง�นวิจัย
จำ�นวนง�นวิจัย

เชิงปริม�ณ เชิงคุณภ�พ รวม
ประเภทของงานวิจัย 5 1 6
ด้านการบริหารงานวิชาการ 6 - 6
ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ - 2 2
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 - 3
ด้านการประเมินโครงการ 6 2 8

รวม 20 5 25

ที่มา : จำานวนงานวิจัยที่รวบรวมโดยผู้วิจัย, 2551

ต�ร�ง 4  จำานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ที่เป็นประชากรในการวิจัย
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ต�ร�ง 6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ด้านการบริหารงานวิชาการ

พ.ศ. ผู้วิจัย สถ�บัน ชื่อง�นวิจัย ประเภท

2547 ผาสุก  สุตเตมีย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร
ศรีอยุธยา

การดำาเนินงานวิชาการของ
โรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำาเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณ

2548 พีรเดช รัตนวิชัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในโครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝัน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ปริมาณ

2548 โอภาส  ศิลปเจริญ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในฝัน จังหวัดสระบุรี

ปริมาณ

2549 จุรีย์ พูลพานิชอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาสภาพความเป็นจริง
และความคาดหวังเกี่ยวกับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในฝัน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต ๓

ปริมาณ

2550 สุทธิวรรณ แสงกาศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
ของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
ในฝัน

ปริมาณ

2550 ขวัญนภา เจริญวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
นโยบายโครงการหนึ่งอำาเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน ในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณ

 จากตาราง 6 จะเห็นว่า    มีงานวิจัยด้านการบริหารงานวิชาการ  จำานวน 6 เรื่อง    เป็นงานวิจัย 
เชิงปริมาณ ทั้ง 6 เรื่อง  และเป็นงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งสิ้น
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พ.ศ. ผู้วิจัย สถ�บัน ชื่อง�นวิจัย ประเภท

2549 สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์
โครงการ ๑ อำาเภอ ๑ 
โรงเรียนในฝัน

คุณภาพ

2550 กาญจนา  ทองหล้า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนของผู้อุปถัภม์โรงเรียน
ในฝัน : พหุกรณีศึกษา

คุณภาพ

ต�ร�ง 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์

 จากตาราง 7 จะเห็นว่า มีงานวิจัยด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จำานวน 2 เรื่อง    เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพทั้ง 2 เรื่อง  โดยที่เป็นงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 1 เรื่อง และเป็นงาน 
วิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับนโยบาย จำานวน 1 เรื่อง

ต�ร�ง 8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. ผู้วิจัย สถ�บัน ชื่อง�นวิจัย ประเภท

2550 สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร โครงการ
หนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปริมาณ

2550 สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้

ปริมาณ

2550 สุภนิดา ปุสุรินทร์คำา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา

การพัฒนารูปแบบการแบ่งปัน

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารด้วยวิธีการ

เรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา

ความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของ

ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมใน

โครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่ง

โรงเรียนในฝันของกรุงเทพ

มหานคร

ปริมาณ

 จากตาราง 8 จะเห็นว่า  มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 3 เรื่อง    
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 เรื่อง โดยที่เป็นงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 1 เรื่อง  
และเป็นงานวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับนโยบาย จำานวน  2 เรื่อง ทั้งนี้  1 ใน 2 เรื่อง 
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาของประเทศ 
ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ ๑ อำาเภอ  
๑ โรงเรียนในฝันด้วย
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พ.ศ. ผู้วิจัย สถ�บัน ชื่อง�นวิจัย ประเภท

2547 อรทัย มูลคำา สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำาเนินการโครง
การ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนใน
ฝัน ระยะที่ ๑ เสนอต่อคณะ
รัฐมนตรี ประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๔๗

ปริมาณ

2548 อรทัย มูลคำา สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ
๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 
ระยะที่ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๔๘

ปริมาณ

2549 ปิยา ช่อผล สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลการดำาเนินงานโครงการหน่ึง
อำาเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ของ
ศูนย์ประสานงานโครงการหน่ึง
อำาเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน สำานักง
านเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต

ปริมาณ

2549 สถาพร หยองเอ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

โครงการหน่ึงอำาเภอ หน่ึงโรงเรียน
การวิเคราะห์การนำานโยบายสู่
การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ปริมาณ

2549 นิวัตร นาคะเวช วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

รายงานการวิจัยการดำาเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบในโครงการ
หนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปริมาณ

2549 กระทรวงศึกษาธิการ
และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการศึกษาเบื้องต้น
การวิจัยและการประเมินโครงการ
หนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปริมาณ

2550 สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

รายงานการวิจัยประเมินผล
การดำาเนินงานโรงเรียนในฝัน

คุณภาพ

2551 สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานการตรวจสอบการดำาเนิน
งานโครงการหน่ึงอำาเภอ หน่ึง
โรงเรียนในฝัน สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

คุณภาพ

ต�ร�ง 9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ด้านการประเมินผลโครงการ

 ตาราง 9 จะเห็นว่า  มีงานวิจัยด้านการประเมินผลโครงการ จำานวน 8 เรื่อง  เป็นงานวิจัย 
เชิงปริมาณจำานวน 6 เรื่อง และเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจำานวน 2 เรื่อง โดยที่เป็นงานวิจัยในระดับ 
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จำานวน 1 เรื่อง เป็นงานวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับปฏิบัติ 
จำานวน 1 เรื่อง  เป็นงานวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับนโยบาย จำานวน 3 เรื่อง เป็นงานวิจัย 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับนโยบายที่ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 1 เรื่อง  เป็นงานวิจัย 
ของหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายนอก จำานวน 1 เรื่อง และ เป็นงานวิจัยในหลักสูตรของ 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อีก  1 เรื่อง
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องค์ประกอบที่เกี่ยวกับง�นวิจัย
 งานวิจัยทั้ง 25 เรื่อง มีองค์ประกอบที่สำาคัญเกี่ยวกับเครื่องมือ  สถิติและเทคนิคที่ใช้ 
ในการรวบรวมข้อมูล  พอสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
แบบสัมภาษณ์  แบบสำารวจและแบบวัดประเภทต่างๆ เป็นต้น

 สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย  ได้แก่   ค่าความถี่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบค่าที (t- test)  ทดสอบค่าเอฟ (F-test)   และค่าไค–สแควร์ (chi-square)  และการเปรียบเทียบ 
พหุคูณตามวิธี LSD (Least Significant Difference)เป็นต้น  

 เทคนิคที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  การสังเกต  การสำารวจ  การวัดประเมินผล       การทดสอบ
การสัมภาษณ์  การอภิปรายกลุ่มแบบมีจุดสนใจร่วม  การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์เอกสาร   
การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์  การวิเคราะห์ข้ามพื้นที่   การสังเคราะห์ข้อมูล    
การตรวจสอบความเชื่อมโยง  การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์  การแปลความหมาย   การทดลองโมเดล    
การจัดหมวดประเภท และการเปรียบเทียบ  เป็นต้น

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร
 งานวิจัยของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของโครงการในด้านต่างๆ คือ   
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสาร  และด้านการประเมินผลโครงการ   เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จ 
ของโครงการ มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

โครงก�รโรงเรียนในฝันเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหม�ยก�รศึกษ�และนโยบ�ยรัฐบ�ล
 การเปรียบเทียบ ดชันีชีว้ัดสภาพความสำาเร็จของโครงการโรงเรียนในฝนั   กับกฎหมายการศึกษา  
อันประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  
2545  
 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�และนโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคงของชีวิตและสังคมของรัฐบ�ล โดยก�รนำ�
ของ น�ยสมัคร สุนทรเวช น�ยกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18  กุมภ�พันธ์  2551 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�
 1.   ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของคนไทยอยา่งมบีรูณาการและสอดคลอ้งกนัตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั 
จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ 
การเรียนรู้อย่างจริงจัง  จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง  พร้อมทั้งจัดหา 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 นโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคงของชีวิตและสังคม
 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม  เริ่มตั้งแต่เด็ก 
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แรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความสำาคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัว 
ที่อบอุน่ และสถานศึกษาที่เอาใจใสดู่แลเดก็อยา่งใกลช้ดิดว้ยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดขีอง 
วัฒนธรรมไทย  สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง   

 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�และนโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคงของชีวิตและสังคมของรัฐบ�ล โดยก�รนำ�
ของ น�ยสมช�ย วงศ์สวัสดิ์ น�ยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุล�คม 2551 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�
 1.   ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลสัมฤทธ์ิด้านคุณภาพและความรู้ของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอน 
อย่างสัมพันธ์กับทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อันจะนำาไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค
 2. ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง  
ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล  จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง 
จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง    
ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 นโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคงของชีวิตและสังคม
 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ 
สถาบันการศึกษา  ในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดต่อเนื่องทุกช่วงวัย  ให้มีจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิต   
มีความรู้คู่คุณธรรมและปลูกฝังคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งสนับสนุนการทำากิจกรรมทางสังคม 
ร่วมกันควบคู่กับการเปิดพื้นที่สาธารณะสำาหรับกิจกรรมของครอบครัว  และการสร้างค่านิยมครอบครัว 
อบอุ่น  ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง 10 ต่อไปนี้ 

ต�ร�ง 10  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  
   กับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการโรงเรียนในฝัน

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ
พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545

ดัชนีชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จ
โครงก�รโรงเรียนในฝัน

ม�ตร� ๘๐ 
รัฐต้องดำาเนินการตามแนว
นโยบายด้านสังคม 
การสาธารณสุข 
การศึกษาและวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้
(๒) พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบ

หมวด ๔  แนวก�รจัดก�รศึกษ�

ม�ตร� ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด  กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ

ด้�นผู้เรียน

๑. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

   คิดวิเคราะห์

(๑) อ่านและแสวงหาความรู้

    ด้วยตนเอง

(๒) เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ

    และการค้นคว้า
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ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม   จัดให้มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำานึกของความ

เป็นไทย มีระเบียบวินัย คำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ม�ตร� ๒๓ การจัดการศึกษาทั้งการ

ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความ

สำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและ

ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 

ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก

รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ

การเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์เรื่องการจัดการบำารุง

รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยั่งยืน

(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย

และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

(๔) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์

และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง

ถูกต้อง

(๕) ความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

(๔) สร้างและนำาเสนอผลงานที่

แสดงการคิดวิเคราะห์และ

สร้างสรรค์

๒.มีทักษะในการดำารงชีวิตมั่นใจ

ในตนเอง

(๑) มีความสามารถเชิงบูรณาการ

ในการนำาหลักการแนวคิด ทักษะ

คุณธรรมจริยธรรมเชื่อมประสาน

กับการดำารงชีวิตอย่างมั่นใจในตน
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๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ 
รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสำานึก
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม�ตร� ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้     

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓)จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ 
คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน 
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน 
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ
การเรียนและอำานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจ
ากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ

ด้�นกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยใ
นโรงเรียน
๑.โรงเรียนธรรม�ภิบ�ล
- มีระบบบริหารจัดการที่ดี
- มีบรรยากาศและวัฒนธรรม  
  การปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร
- ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วม
  รับผิดชอบ
- มีเอกลักษณ์โดดเด่น
๒. สร้�งโอก�สและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- ให้บริการทางการศึกษาได้
  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียน
  ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
๓. บูรณ�ก�รกระบวนก�รเรียนรู้
- พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
  จัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเน้น
  การบูรณาการการเรียนรู้และ
  การดำาเนินชีวิต
๔.ประกันคุณภ�พ
- เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐาน
  การศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของ
  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
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พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545

ดัชนีชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จ
โครงก�รโรงเรียนในฝัน

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อำานาจเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา
และเอกชนจัดและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

หมวด๘ ทรัพย�กรก�รลงทุนเพื่อก�รศึกษ�

ม�ตร� ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากร

และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน

และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น

และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้

(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัด

เก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนาสถานประกอบการและ

สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม

รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ตามความเหมาะสมและความจำาเป็น

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม

ทรัพยากรดังกล่าว  โดยการสนับสนุน

การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือ

ยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและ

ความจำาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กำาหนด

ด้�นผู้ปกครองและชุมชน
- ให้การยอมรับ เชื่อถือ
- มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและ  
  สนับสนุนการดำาเนินงานของ
  โรงเรียน
ด้�นงบประม�ณและทรัพย�กร
- โรงเรียนมีระบบเครือข่าย   
  ผู้เชี่ยวชาญ    พ่ีเลี้ยง 
  ศึกษานิเทศก์ ชุมชน
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา
- โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม
  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
  ประสิทธิผล
ด้�นก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�
๑. คว�มเป็นมืออ�ชีพ
- ครู ผู้บริหาร กรรมการ   
  สถานศึกษา มีความรู้ 
  และจิตวิญญาณในการพัฒนา
  คุณภาพการศึกษา
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หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ�

ม�ตร� ๖๕ ให้มีก�รพัฒน�บุคล�กร 

ทั้งด้�นผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี

เพื่อก�รศึกษ� เพื่อให้มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถและทักษะในก�รผลิต

รวมทั้งก�รใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม 

มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ

ม�ตร� ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับก�ร

พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโล

ยีเพื่อก�รศึกษ�ในโอก�สแรกที่ทำ�ได้ เพื่อ

ให้มีคว�มรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้

เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ�ในก�รแสวงห�

คว�มรู้ด้วยตนเองได้อย่�งต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต

๒. e-School
- มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
  บริหารจัดการเพื่อให้มีความรวด
  เร็ว  คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- มีการเพิ่มศักยภาพในการใช้
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
  โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ผลการ เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ ระหว่าง รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ กับ ดัชนีชี้วัด
สภ�พคว�มสำ�เร็จของโครงก�รโรงเรียนในฝัน  พบว่า  วัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไว้ในผลผลิต  คือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตัวผู้เรียน   กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน     ด้านผู้ปกครองและ 
ชุมชน        ด้านงบประมาณและทรัพยากร              ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา         มีความสอดคล้องกันทุกด้าน 
กับพระราชบัญญัติการศึกษาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  
ทั้งด้านแนวการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
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5
สรุป อภิปร�ยผลและข้อเสนอแนะ

 การวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. วิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน  2. เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัด 
สภาพความสำาเร็จของโครงการ   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  
ประเภท การวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
โรงเรียนในฝันซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2547-2551 จำานวน 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น   
แบบวิเคราะห์งานวิจัยและแบบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในฝัน  สามารถนำาเสนอข้อมูลรายละเอียด 
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

5.1 สรุป
 1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
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ประเภทของงานวิจัย
จำานวนงานวิจัย

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา รวม
ด้านการบริหารจัดการ  1 5 6
ด้านการบริหารงานวิชาการ - 6 6
ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ 1 1 2
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1 3
ด้านการประเมินโครงการ 7 1 8

รวม 11 14 25

โครงการโรงเรยีนในฝนั ซึง่เผยแพรร่ะหวา่ง      พ.ศ.   2547-2551    ทัง้สิน้จำานวน    25    เรือ่ง         ดงัรายละเอยีด 
ในตารางต่อไปนี้ 
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 2. เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการกับกฎหมาย 
การศึกษา อันประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษา และ 
นโยบายด้านความม่ันคงของชีวิตและสังคมของรัฐบาล พบว่า มีความสอดคล้องกันสูง รวมท้ังวัตถุประสงค์ 
ของโครงการที่ระบุไว้ในผลผลิต  คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตัวผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษา 
ภายในโรงเรียน ด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
มีความสอดคล้องกันทุกด้านกับพระราชบัญญัติการศึกษาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอด 
จนนโยบายของรัฐบาลทั้งด้านแนวการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้  ทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษา  ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5.2 อภิปร�ยผลและข้อเสนอแนะ
 ผลจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน      กับผลการ 
ประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 จากหน่วยงาน บุคลากรและผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ได้แก่ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา       สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร        สำานกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จำานวน 25 เรื่อง  ในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนาประเภทการศึกษาเอกสาร 
(documentary study)  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปข้อค้นพบที่สำาคัญนำาไปเปรียบเทียบกับ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบการกำาหนดผลสำาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard)  
ซ่ึงเป็นดัชนีช้ีวัดสภาพความสำาเร็จของโครงการท้ังสามมิติ  คือ สภาพความสำาเร็จ สภาพปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งข้อเสนอแนะระดับนโยบาย   ผลการวิจัยพบว่า

   5.2.1 นักเรียน
 • เป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้ คิดวิเคร�ะห์
 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
การเรียนรู้   มีนิสัยใฝ่รู้  เรียนเป็น  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ด้านบุคคลแห่งการคิด  วิเคราะห์  (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า  นักเรียนมีทักษะมากขึ้น 
ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการนำาเสนอผลงาน 
ที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมต่างๆ มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ 
(ปิยา ช่อผล, 2549) พบว่า นักเรียนโรงเรียนในฝันจังหวัดภูเก็ตมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำาหรับผลงานวิจัย  (สำานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  พบว่า  นักเรียนมีการปรับตัว         มีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความ 
ฉลาดทางอารมณ์  สามารถเป็นผู้ร่วมทางกับโรงเรียนในตัวเมืองได้  นอกจากนั้นยังพบว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.84  และลดลง 
ร้อยละ 45.16  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาส  มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 และลดลงร้อยละ  
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33.33 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการร้อยละ 57.50   
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (อรทัย มูลคำา, 2549) พบว่า  นักเรียนมีทักษะการใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ICT เพื่อการเรียนรู้สูงที่สุด  รองลงมาคือ  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ 
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา และอันดับ 3   นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตดี 
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 คุณลักษณะการปฏิบัติตนของผู้เรียน (นิวัตร นาคะเวช, 2549)  พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ 
การใชแ้หลง่เรยีนรูข้องนกัเรยีนภายนอกโรงเรยีน      ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารและการคน้ควา้ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   ผลงานที่เกิดจากการใช้ ICT  นิสัยรักการอ่าน   สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย 
คุณลักษณะนักเรียนต่ำาสุด (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) พบว่า การใช้แหล่ง 
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการค้นคว้าผลงานที่เกิดจากการใช้ ICT  ส่วน  
(อรทัย มูลคำา, 2549) พบว่า ความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีน้อย 
ที่สุดเช่นกัน  สำาหรับผลงานนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพุทธิปัญญาระดับวิเคราะห์และสร้าง 
องค์ความรู้นั้น (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  พบว่า ยังมีน้อยและจำากัดอยู่เฉพาะใน 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  นักเรียนใช้ความสามารถด้าน ICT เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนความ 
คิดเชิงวิเคราะห์นั้นจำาเป็นต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาต่อไป  
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบ�ย
 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน (สุทธิวรรณ  แสงกาศ : 2550)  ผลการวิจัยพบว่า
 1) ผู้ปกครอง ควรให้การดูแลและสนับสนุนด้านการเรียนของบุตรอย่างสม่ำาเสมอ เพราะ 
พฤติกรรมของบิดามารดาในการส่งเสริมบุตรทางการเรียนเป็นตัวแปรสำาคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพ 
นักเรียนมากที่สุด
 2) ครูผู้สอน เป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยครูจะต้องมีการสร้างบรรยากาศ 
ในชั้นเรียน  มีวิธีการสอนที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  ใช้สื่อการสอนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเรียนการสอน  เป็นตัวแปรสำาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ดีขึ้นในทุก 
ด้าน  ส่วนการพัฒนานักเรียน (สุนีรัตน์  เงินพจน์, 2547)  พบว่า ควรพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
 3) ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ควรสร้างความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้กับชุมชน สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและศึกษานิเทศก์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม  จะทำาให้ 
โรงเรยีนมกีารพฒันาในทกุดา้นกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่นกัเรยีน  และควรใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันา 
ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 4) หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในฝัน สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย 
และกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนในฝันให้เหมาะสมมากขึ้น
 การเรียนรู้ของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)   
ผลการวิจัยพบว่า
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 1) การมีระบบ ICT ให้สืบค้นข้อมูล  ไม่ทำาให้เชื่อได้ว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ 
จะเกิดขึ้นเมื่อได้นำาข้อมูลที่สืบค้นได้มาคิดวิเคราะห์ หาความหมาย หาความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อ 
สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นความรู้ที่นำาไปสู่การปฏิบัติ การแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ชุมชน 
และสังคม
 2) ในสังคมข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่มีอยู่จำานวนมากมาย  การรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะและ 
เข้าถึงที่มา  เจตจำานงของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญที่จะทำาให้คนรู้เท่าทัน 
และไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำาของอำานาจของข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้จึงเป็นการเลือกสรรและสร้าง 
สรรค์ความรู้  มากกว่าเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความรู้แบบสำาเร็จรูป  ซึ่งสามารถหยิบฉวยนำาไป 
ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องไตร่ตรองหรือตั้งคำาถามกับความรู้นั้น
 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากปัญหาของคนในชุมชน ในสังคมซึ่งเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้น 
รอบตัว เป็นการเรียนรู้ที่นำาไปสู่การแก้ปัญหา การปฏิบัติได้ สิ่งที่เรียนรู้จึงสัมพันธ์กับชีวิต กับชุมชน 
กับสังคม

 • มีทักษะก�รดำ�รงชีวิต มั่นใจในตนเอง
 นักเรียนมีทักษะในการดำารงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  
2550) พบว่า นักเรียนกล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก  มีมารยาทสังคมและมีวินัย  มีความมั่นใจในตนเอง   
มีความตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
มากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนในฝัน มาจากความสามารถในการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) 
การพัฒนาตนของบุคลากรภายในโรงเรียน  และความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในทุกภาคส่วน 
ในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับคุณลักษณะนักเรียน (กาญจนา ทองหล้า, 2550) พบว่า นักเรียนมี 
ความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจตนเองและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  ส่วนนักเรียน 
โรงเรียนในฝันจังหวัดภูเก็ต  (ปิยา ช่อผล, 2549) พบว่า มีความมั่นใจในตนเองและการกล้าแสดงออก 
สำาหรับคุณลักษณะการปฏิบัติตนของผู้เรียน (นิวัตร นาคะเวช, 2549)  พบว่า อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
สูงสุด ได้แก่ นักเรียนละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
อยู่เสมอ ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูล 
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 นักเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐม (สุนีรัตน์ เงินพจน์, 2547) พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสำาคัญของ 
การศึกษา  วิเคราะห์ไม่เป็น  ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ขาดความกล้าในการแสดงออก   
กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนยังไม่ชัดเจน

 • มีคว�มเป็นไทย
 นักเรียนมีความเป็นไทย มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น
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 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 นักเรียนโรงเรียนในฝันจังหวัดภูเก็ต (ปิยา ช่อผล, 2549) พบว่า มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
เข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  สอดคล้องกับ 
(กาญจนา ทองหล้า, 2550)  พบว่า  นักเรียนได้เรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทย  ส่วนโรงเรียนในฝัน จังหวัดกระบี่ (อิทธิฤทธิ์  เกกินะ, 2547) พบว่า   
โรงเรียนมีความพร้อมมาก ด้านวิชาการ โรงเรียนมีอิสระจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน   
ด้านบุคลากร โรงเรียนเน้นครูผู้สอนเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาครู  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
โรงเรียนอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น

    5.2.2 กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยในโรงเรียน
 • โรงเรียนธรรม�ภิบ�ล
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร   
ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ผลการดำาเนินงานโรงเรียนในฝัน จังหวัดภูเก็ต (ปิยา ช่อผล, 2549)  พบว่า ด้านการพัฒนา 
ระบบการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอำานาจและมอบ 
การตัดสินใจในระดับผู้ปฏิบัติโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำาและมีกระบวนการนิเทศ 
ภายในโดยมีพี่เลี้ยงคือศึกษานิเทศก์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในทุกภาค  ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษา เช่น 
หลักสูตรสามภาษา  หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ทำาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  ภาคภูมิใจและรักโรงเรียน  เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง  
ชุมชนและผู้ที่มาเยี่ยมเยี่ยน  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ครูปรับเปลี่ยนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ความเป็นครูในฝัน  ด้าน 
กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน พบว่า มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ผู้บริหาร 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ ใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม  ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ 
ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการฯ (สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2551) พบว่า 
ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าโครงการฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ 
ที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  การนำาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ทำาให้โรงเรียน 
มีแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาความรู้มากขึ้น โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดน่าเรียน      ซึ่งผลการดำาเนินงาน 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปรับปรุงโรงเรียน  สอดคล้องกับความสำาเร็จของโรงเรียน 
ต้นแบบในฝัน (นายนิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้พอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย  การส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร ์
และอินเตอร์เน็ต   การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทำางานเป็นทีม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
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 สำาหรับสภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ของจังหวัดนครปฐม  
(สุนีรัตน์  เงินพจน์, 2547)  กับจังหวัดเชียงราย (ชัชวาล  ปัญญาไชยและคณะ, 2548) โดยภาพรวม 
ทั้งสองจังหวัดพบว่า ด้านนักเรียน  ด้านกระบวนการจัดการภายในโรงเรียน  ด้านการเรียนรู้และ 
การพัฒนาและด้านงบประมาณและทรัพยากร  มีการปฏิบัติและมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน     เมื่อ 
เปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการกับโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเชียงราย 
มคีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่ การบรหิารจดัการโรงเรยีนทีไ่มเ่ขา้รว่มโครงการมคีณุภาพปานกลางในทกุ ๆ   ดา้น 
   สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียนในฝัน (ไกรษี   ตุนา, 2550)  พบว่า  ด้านการจัดการ 
เรียนรู้ครูมีการบูรณาการ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาให้ 
ดีขึ้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ให้ม ี
ประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน  เน้น 
การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงานแบบกระจายอำานาจและการบริหารงาน 
มีเอกภาพ   ด้านระบบของภาคีเครือข่าย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอย่างชัดเจน 
และต่อเนื่อง ปัจจัยส่งเสริมความยั่งยืนของการดำาเนินงานโครงการ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์  
การเห็นความสำาคัญของโครงการของบุคลากรทุกคนและการเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการโรงเรียนในฝัน    
 สว่นโรงเรยีนในฝนั จงัหวดักระบี ่ (อทิธฤิทธิ ์ เกกนิะ, 2547) พบวา่  โรงเรยีนในฝนัมคีวามพรอ้มมาก  
2 ด้าน  คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์โรงเรียนให้ 
เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษาควบคู่กับการบริหารการเงินและบัญชี  ระบบตรวจสอบติดตามประเมิน 
ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 โรงเรียนต้นแบบในฝันส่วนใหญ่ (นิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า ต้องการได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ยัง 
ไม่เพียงพอ ขาดอัตรากำาลังครู  การพัฒนาครูไม่ต่อเนื่องและเท่าเทียมกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน   
ความรู้เดิมของนักเรียนบางส่วนไม่เพียงพอ   ชุมชนให้การสนับสนุนร่วมมืออยู่ในระดับน้อยและ 
ไม่ต่อเนื่อง   สอดคล้องกับปัจจัยอุปสรรคของการดำาเนินโครงการ (ไกรษี  ตุนา, 2550)  พบว่า  ด้านการ 
จัดการเรียนรู้ครูไม่เน้นการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม่ครอบคลุม 
ทุกแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์  ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีไม่มีความต่อเนื่อง ด้านการบริหาร 
จัดการโรงเรียนระดับประถมศึกษาขาดเอกภาพในการบริหารงาน ด้านระบบของภาคีเครือข่าย 
ผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงไม่มีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมีน้อย  สำาหรับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐม  (สุนีรัตน์ เงินพจน์,  
2547) พบว่า ไม่บูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีภาระงานมาก  คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ   
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยและล่าช้า 
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 ข้อเสนอแนะระดับนโยบ�ย
 1. แนวทางที่จะทำาให้เกิดความยั่งยืน (ไกรษี ตุนา, 2550) พบว่า การกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
อย่างสม่ำาเสมอและการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการอย่างจริงจัง  
 2. แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในฝัน (สุนีรัตน์ เงินพจน์, 2547)  พบว่า  
ผู้เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ 
ชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่าย ควรประชุมร่วมกันเพื่อหา 
แนวทางพัฒนาโรงเรียนและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. แนวทางการนำานโยบายสู่การปฏิบัติ (สถาพร หยองเอ่น, 2549) พบว่า ควรใช้งบประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง   ควรส่งเสริม 
ให้มีการประเมินผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่อง   
ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญ ในการพัฒนา ICT  ควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 
โรงเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดย 
สิ่งสำาคัญของการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา คือการบริหารจัดการ 
งบประมาณหรือทรัพยากรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้   จึงควรนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
 4. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้บรรลุผลสำาเร็จ (อรทัย มูลคำา, 2548) ควรคัดเลือก 
ผู้บริหารที่ดีและเก่งย้ายมาประจำาในโรงเรียนในฝันเป็นการประกันความสำาเร็จ การพัฒนาผู้บริหารและ 
การเป็นผู้นำาควรลงทุนจ้างองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งให้โอกาสไปศึกษาดูงานประเทศ 
เพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีการพัฒนาความเป็นผู้นำาในด้านต่างๆ ควบคู่กันไป

 • สร้�งโอก�สและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือส่งเสริม 
นักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ  
 การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน (นิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ การจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   
รู้จักการทำางานเป็นทีม  ส่วนความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  โรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น  การจัด 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  การเชื่อมโยงโดยใช้อินทราเน็ต 
และอินเตอร์เน็ต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  สอดคล้องกับผลจาก 
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนในฝันของผู้อุปถัมภ์ (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า โรงเรียนมี 
เครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยสอดส่องดูแล 
พฤติกรรมของนักเรียนนอกโรงเรียน
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบในฝัน (นิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด  
ได้แก่  ทักษะการสร้างอาชีพของนักเรียนและการหารายได้ระหว่างเรียน 
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 • บูรณ�ก�รกระบวนก�รเรียนรู้
 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการ 
การเรียนรู้และการดำารงชีวิต
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 นโยบายการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในฝัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผาสุข  สุตเตมีย์,  
2547) พบว่า งานหลักสูตร ส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นการบูรณาการนำายุทธศาสตร์ของโรงเรียนในฝัน 
สอดแทรกในหลักสูตร ส่งเสริมเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และการมีงานทำาของนักเรียน  การ 
บริหารงานวิชาการ  ส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นบูรณาการเป็นหลักนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน 
การสอนโดยเน้นเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการประชุมครูสร้างความตระหนักและส่งครูอบรมสัมมนารวมถึง 
การศึกษาดูงาน  การสร้างระบบความร่วมมือหน่วยงานอื่น  ส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นการให้บริการแก่ 
หน่วยงานอื่น การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์และใช้วิธีการขอความร่วมมือจาก 
หน่วยงานอื่น  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นให้ทุกกลุ่ม 
สาระใช้สื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ E-learning โดยใช้วิธีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเครื่องมือใน 
การผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ส่วนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในฝัน  สุพรรณบุรี (ขวัญนภา  เจริญวัย, 2550)  พบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ส่วนการปฏิบัติในระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ  การจัดให้ครูศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  การจัด 
ตารางสอน          การจดัครเูขา้สอนโดยคำานงึถงึความรูแ้ละความสามารถเปน็สำาคญั      การเรยีนการสอนโดยเนน้ 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ  การให้ครูวางแผนการสอนร่วมกัน  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
การจัดทำาแบบบันทึกการวัดผลประเมินผล  การวิเคราะห์ข้อสอบและการจัดทำาคลังข้อสอบ   ส่วนแนวทาง 
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีการใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ่มค่า 
จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ   ด้านการจัดการ 
หลักสูตร  มีการประชุมวางแผนร่วมกัน  จัดทำาคู่มือ  ประชุมชี้แจงและจัดกลุ่มสัมมนา  จัดอบรม 
เชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูาน     ดา้นการจดัการเรยีนการสอน       มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ       มตีวัแทนรว่มจดั 
จัดครูตามความรู้ความสามารถ ส่งครูเข้ารับการอบรม จัดจ้างครูเพิ่ม จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวก  
จัดให้ครูสอนแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย    ทำาวิจัยในชั้นเรียน จัดทำาโครงงาน  จัดสนทนา 
ทางวิชาการ จัดแผนการเรียนตามความสามารถ ใช้สื่อและเทคโนโลยีโดยผู้บริหารอำานวยความสะดวก 
ด้านการนิเทศการศึกษา มีการส่งครูเข้าอบรมศึกษาดูงาน  นำาผลการอบรมมาขยายผล  จัดทำาโครงการ 
พัฒนาบุคลากร  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมายกลุ่มสาระไปนิเทศ จัดให้มี 
การสอนร่วมกัน ให้ครูพบปะสนทนาทางวิชาการและวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เชิญวิทยากรมา 
ให้ความรู้และกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  จัดนิทรรศการและจัดทำาวารสาร   ด้านการวัดและประเมินผล  
มีการจัดทำาคู่มือ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดให้มีคณะทำางาน  ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบและปรับปรุง 
พัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่อง   
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 สำาหรับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝันมัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร (พีรเดช   
รัตนวิชัย, 2548)  พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการมีการสำารวจปัญหา ความต้องการจัดลำาดับ 
ความสำาคัญของปัญหาจากฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอนด้านวิชาชีพ  ด้านการจัดแผนการเรียน     มีการพิจารณาโครงสร้างและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ส่วนการจัดแผนการเรียนวิชาชีพเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้         ด้านการจัดตารางการเรียนการสอน  
มกีารจดัตามมตทิีป่ระชมุ ตามรายวชิาทีก่ำาหนดในหลกัสตูร  ดา้นการจดัครเูขา้สอนมกีารจดัตามความถนดั 
ความต้องการและมอบหมายงานพิเศษสำาหรับครูที่มีงานสอนน้อย   ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน   
มีการสำารวจปัญหาและความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดส่งครูเข้าอบรมประชุมสัมมนา  
ตลอดจนมีการนิเทศภายใน ติดตามผล  สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อและไปสัมมนาดูงาน  รวมทั้งสร้างขวัญ 
และกำาลังใจด้วยการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำา 
แผนการเรียนรู้โดยจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้  จัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  มีการกำาหนดจุดมุ่งหมาย 
 การติดตามผล   การเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  การสนับสนุนโดยจัดอุปกรณ์ สถานที่และเครื่องอำานวย 
ความสะดวกให ้การกำาหนดใหม้คีรทูีป่รกึษาในการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์  ดา้นการวดัและประเมนิผล 
การเรียน  มีการส่งเสริมให้จัดทำาแฟ้มผลงานนักเรียน ให้ครูนำาผลการประเมินมาปรับปรุงและจัดให้ครู 
เข้าอบรมสัมมนา  ด้านการประเมินผลงานวิชาการ   มีการกำาหนดนโยบาย  การประเมินผล การนำาผล 
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนางานวิชาการและพิจารณาจากรายงานผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า โรงเรียนได้รับการส่งเสริมอยู่ตลอดแต่ได้รับการกระตุ้น 
ให้โรงเรียนทำาเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการเข้าร่วมโรงเรียนในฝัน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่น 
มีความเหมาะสมและเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกกลุ่มสาระ
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  (พีรเดช  รัตนวิชัย, 2548)  พบว่า ส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ที่มีปัญหาระดับมากคือการจัดครูเข้าสอนโดยโรงเรียนมอบหมายงานพิเศษนอกเหนือจาก 
งานสอนประจำามากทำาให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ   

 • ประกันคุณภ�พ  
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพ 
มาตรฐานสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำาให้จำานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก 
นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานจาก 
หน่วยงานอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนงานวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพ 
นักเรียนของโรงเรียนในฝัน  (สุทธิวรรณ  แสงกาศ, 2550)  พบว่า  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง 
สูงสุดต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรสำาคัญต่อ 
การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นั้น  ได้แก่   
ความคาดหวังในการศึกษาต่อ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน   พฤติกรรมของบิดามารดาใน 
การส่งเสริมบุตรทางการเรียนและลักษณะการคบเพื่อน ตามลำาดับ
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 สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ ครั้งที่ 1 ช่วงปี 2544 
– 2548 กับการประเมินครั้งที่ 2  ช่วงปี 2549 – 2550  ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) จำานวน 267 แห่ง (เลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีการประเมินทั้งสองครั้ง) 
พบว่า คุณภาพด้านผู้เรียนแทบทุกมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  ยกเว้นมาตรฐานเกี่ยวกับความรู้ 
และทกัษะจำาเปน็ตามหลกัสตูร     ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลง เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิมาตรฐานคณุภาพ 
โรงเรียน ครั้งที่ 1 ภาพรวมทั้งประเทศกับโรงเรียนในฝัน พบว่า โรงเรียนในฝัน จำานวน 590 โรงเรียน  
ร้อยละ 64.24 มีผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.51 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 
ของโรงเรียนทั้งประเทศ   ตามตาราง 11  ดังนี้

ต�ร�ง 11 ผลการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศกับโรงเรียนในฝัน

ที่มา : www.labschools.com, www.labschools.net 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนในฝันทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  พบว่า  จำานวนโรงเรียนในฝันได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรอบสองมากกว่า 
รอบแรก   ทั้งสองรุ่น โดยในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนในฝันรุ่น 1 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
สถานศึกษาในระดับดีและดีมาก  จำานวนทั้งสิ้น 631 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.50   
ส่วนโรงเรียนในฝันรุ่น 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาแล้ว จำานวน 275 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 31.83 ในภาพรวมโรงเรียนทั้งสองรุ่นจำานวน 1,788 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
คุณภาพสถานศึกษาจำานวน 906 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.76  ตามตาราง 12 ดังนี้

ต�ร�ง 12 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และรุ่น 2

ที่มา : www.labschools.com, www.labschools.net 

 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) พบว่า   
เป็นการดำาเนินงานที่ทางโรงเรียนพึงพอใจเป็นอันดับแรก  เนื่องจากมีการรวมพลังในการพัฒนาโดยให้ 
นักเรียน ครู  ชุมชนและภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วม   มีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดย 

ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
ภาพรวมโรงเรียนทั้งประเทศ โรงเรียนในฝัน

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

มากกว่า 2.51 9,678 41.91 379 64.24
1.75 – 2.51 13,013 56.36 208 35.25
ต่ำากว่า 1.75   400  1.73   3  0.51

รวม 23,091 100.00 590 100.00

โรงเรียนในฝัน จำานวน ผ่านการประเมิน
รอบแรก

ได้รับการ
รับรองรอบสอง

รวม ร้อยละ

รุ่น 1 921 126 505 631 68.50

รุ่น 2 866 86 189 275 31.83

รวมทั้งสิ้น 1,788 212 694 906 50.76
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บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน   มีการให้นักเรียนเป็นผู้แทนนำาเสนอกิจกรรมของ 
โรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน  โดยมุ่งสู่กระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์นิยม    สอดคล้อง 
กับการคัดเลือกโรงเรียนในฝันที่ผ่านเกณฑ์เข้าเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (school-based management ; SBM) ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
โดยหลักเกณฑ์สำาคัญในการคัดเลือก คือ เป็นโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป มีจำานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า  
500 คน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน  ต้องผ่านการประเมินรับรองคุณภาพทุกมาตรฐาน 
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนในฝันผ่านเกณฑ์เป็น 
โรงเรียน SBM จำานวน 589 โรงเรียนจากจำานวนท้ังส้ิน 1,710 แห่งท่ัวประเทศ ตามตาราง 13 ดังน้ี

ต�ร�ง 13 จำานวนโรงเรียนต้นแบบในฝันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียน SBM

ที่มา :  การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 และ 2
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 8-11  กรกฎาคม  2551

 ส่วนการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักเรียนโรงเรียนในฝัน รุ่น 1  จากผลจากการสำารวจสถิติการเข้า 
เรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2546 – 2550 โดยใช้ฐานข้อมูล 10 มิถุนายน ทุกปี ของสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถิติข้อมูลทางการศึกษา, 2550)  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนในฝันทั้ง  
921 แห่ง   นับจากปี พ.ศ. 2546 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2550 จำานวน  
114,934 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17  โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากกว่า 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำาแนกรายปีการศึกษา ตามตาราง 14  ดังนี้ 

ต�ร�ง 14 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักเรียนโรงเรียนในฝันรุ่น 1 จำาแนกตามปีการศึกษา

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน, สำานักนโยบายและแผน  สพฐ. และ www.labschools.com

 สำาหรับผลการสอบ admission ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 
จำานวน 660 โรงเรียน (โรงเรียนในฝัน 921 แห่ง  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 660 แห่ง ประถมศึกษา  

โรงเรียน SBM
โรงเรียนในฝัน

รวมทั้งสิ้น
รุ่น 1  รุ่น 2

รุ่น 1 125 208 333

รุ่น 2 75 181 266

รวม 200 389 589

ปีการศึกษา จำานวนนักเรียนในฝัน
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2546

จำานวน ร้อยละ

2546 810,542 - -

2547 860,970 50,328 6.21

2548 910,675 100,033 12.34

2549 916,271 105,729 13.04

2550 925,476 114,934 14.17
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261 แห่ง)  ในปีการศึกษา 2546 – 2549  พบว่า จำานวนนักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียน 
ในคณะและสาขาวิชาที่ใช้ผลคะแนนสูงในมหาวิทยาลัยยอดนิยมของรัฐ 10 อันดับต้น (top ten) เช่น   
แพทย์ศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีฯ  ฯลฯ  ได้มีจำานวน 
เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  ทัง้นีไ้มน่บัรวมจำานวนนกัเรยีนทีม่หาวทิยาลยัตา่งๆ ใหโ้ควตา้พเิศษและมหาวทิยาลยั 
ในท้องถิ่นให้ทุนการศึกษาพิเศษ   เมื่อเปรียบเทียบถึงปีการศึกษา 2549  เพิ่มขึ้นจากปี 2546  จำานวน  
1,995 คน คิดเป็นร้อยละ 27.49  ตามตาราง  15 ดังนี้

ต�ร�ง 15 จำานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในฝันที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย  top ten

ที่มา :  www.labschools.com

 สอดคล้องกับสถิติการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ 
โรงเรียนในฝัน จำานวน 660 โรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2548 – 2550  พบว่า  มีจำานวนนักเรียน 
เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีการศึกษา  
2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2548  จำานวน 3,756 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79   ตามตาราง  16  ดังนี้ 

ต�ร�ง 16 จำานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในฝันที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่มา :  www.labschools.com

 ส่วนผลการเปรียบเทียบร้อยละของจำานวนนักเรียนมัธยมศึกษา จำานวน 24 แห่ง  ที่สอบเข้า 
มหาวิทยาลัยได้ในปี 2547 กับ 2549 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  พบว่า จำานวน 
นักเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 15 แห่ง

ปีการศึกษา
จำานวนนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย top ten ได้

หมายเหตุ
คน เพ่ิมจากปี ร้อยละ

2546 7,255 - - base line data

2547 7,828   573  7.90 ไม่รวมรับตรง
และโควต้า2548 8,720 1,465 20.19

2549 9,220 1,995 27.49 เร่ิมใช้ admission

ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัย

แห่งรัฐ
มหาวิทยาลัย

เอกชน
จำานวน
นักเรียน

อัตราการเพ่ิมขึ้น

จำานวน ร้อยละ

2548 39,614 8,576 48,190 - -

2549 43,624 8,212 51,836 3,646 7.57

2550 46,982 8,610 55,592 3,756 7.79
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 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
 งานวิจัยการประเมินโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการและ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)  ให้ข้อเสนอแนะว่า
 1. การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและวิชาการของโรงเรียนแต่ละประเภท ควรมีหลักเกณฑ์ 
และแนวทางที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของโรงเรียน
 2. การปรับทิศทางให้โรงเรียนได้ร่วมกันสร้างฝันเกี่ยวกับโรงเรียน ร่วมกับชุมชนจะช่วยทำาให้ 
ความเป็นโรงเรียนในฝันมีความยั่งยืน
 3. การเปิดพ้ืนท่ีให้คนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางของโรงเรียน   เป็นเร่ืองสำาคัญ 
เพราะจะทำาให้ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียน
 4. ความสำาคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จ ในการนำาโรงเรียนก้าวไปสู่เป้าหมาย 
ของการเป็นโรงเรียนในฝัน  ต้องสร้างความเข้าใจและทำาให้ผู้ร่วมงานโดยเฉพาะครูได้มีเป้าหมายร่วมกัน 
และตระหนกัในคณุคา่ของการเปน็โรงเรยีนในฝนั   เพือ่สรา้งพลงัของความรว่มแรงรว่มใจกนัในการทำางาน 
และการฟันฝ่าอุปสรรค รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการในแนวราบด้วยการมอบอำานาจไปยังบุคคล 
ที่มีความสามารถได้วางแผนและดำาเนินการอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหารในทุกเรื่อง   
ผู้บริหารจะเป็นผู้คอยให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหาสำาคัญเท่านั้น  การทำางานจึงจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
และมีความรับผิดชอบ

   5.2.3  ก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�
 • คว�มเป็นมืออ�ชีพ
 ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความ 
สามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ความเป็นมืออาชีพทั้งครู ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กาญจนา  ทองหล้า,  
2550) พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะจำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และครูผลิตสื่อ   นำาสื่อสำาเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน       ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ดำาเนินการ 
พัฒนาส่ือ      นวัตกรรมและเทคโนโลยี      โดยการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน    
สอดคล้องกับผลการประเมินของทุกหน่วยงาน (อรทัย มูลคำา, 2549) ด้านตัวครูผู้สอน พบว่า มีวุฒิ  
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีจำานวนครูเพียงพอมีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือครู 
มีพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนางานที่รับผิดชอบโดยใช้ ICT  ส่วนผู้บริหารโรงเรียน พบว่า  มีภาวะผู้นำาและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมาคือ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและ 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
 สำาหรับปัจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายเป็นต้นแบบท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  พบว่า ประกอบด้วย ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ   
ภาวะผู้นำาและความสามารถในการบริหารจัดการของคณะผูบ้ริหารโรงเรียน  ความเข้มแข็งของชุมชน ภาคี 
เครือข่ายอุปถัมภ์และความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  
(roving teams) ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาและคัดกรองโรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน ในขณะที่ 
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ศึกษานิเทศก์จากศูนย์ประสานงานโครงการส่วนใหญ่เชี่ยวชาญนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ในช่วงชั้นที่ 1 - 2 ทำาหน้าที่ให้ขวัญกำาลังใจกับทางโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ทั้งสองกลุ่มนี้ทำาหน้าที่ 
ประเมินผลย่อยการดำาเนินโครงการในระดับท่ีน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะการประเมินศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน 
เพื่อสับเปลี่ยนบุคคลที่มีความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย  ในส่วนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ 
และการพัฒนาของบุคลากรเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพและการได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษา 
ใกล้เคียง ครู - อาจารย์ 394 โรงเรียน ได้รับการอบรมด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
15,828 คน ด้านการประยุกต์ใช้ ICT 17,284 คน และกลุ่มครู - อาจารย์ที่สามารถใช้  ICT  
พัฒนางานได้ 15,111 คน  
 สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการพัฒนาโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (สำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชัยนาท, 2550) พบว่า ศักยภาพในการดำาเนินงานของศูนย์บริหารโครงการ การมี 
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  สภาพความพร้อม 
ของโรงเรียน  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การให้คำาแนะนำาปรึกษาและประเมินผล 
ในระหว่างการพัฒนาโดยกลุ่มศึกษานิเทศก์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (roving teams) ทั้งในระดับเขตตรวจ 
ราชการและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ส่วนการนำาแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝันไปใช้ 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องศึกษาแนวทางดังกล่าวให้เข้าใจ ลึกซึ้งทั้งเงื่อนไขภายในและภายนอกโรงเรียน
 ส่วนผลสำาเร็จด้านการเรียนรู้และพัฒนาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ปิยา ช่อผล, 2549)  
พบว่า ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น  ทำาให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
อยา่งมคีณุภาพและปฏบิตังิานดว้ยความมุง่มัน่ เสยีสละเพือ่ความสำาเรจ็ของงาน     โรงเรยีนไดเ้พิม่ศกัยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  สอดคล้องกับบางส่วนของ 
ฝันที่เป็นจริง (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)    ผู้บริหารโรงเรียน 
ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในการนำาพาให้โรงเรียนก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นโรงเรียนในฝัน 
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริหารไปสู่การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามาร่วมบริหารจัดการ 
มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้นำาศาสนา  
หน่วยราชการอื่น ๆ บริษัท ห้างร้าน โดยให้เข้ามาร่วมให้คำาปรึกษา แสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน 
การหาแหล่งทรัพยากรทั้งที่เป็นเงิน วัตถุสิ่งของไปจนถึงความรู้ในเรื่องต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นมา  
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 จากงานวิจัยและการประเมินโครงการหนึ่งอำาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการ  
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)  พบว่า
 1.  การศกึษาดงูานจากโรงเรยีนตน้แบบทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มทีแ่ตกตา่งกนั  พบวา่  โรงเรยีน 
ต้นแบบที่ผ่านการประเมินในช่วงแรกของโครงการ (fast track) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและ 
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูง และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมถึงด้านทุนทรัพย์  โรงเรียนจำานวน 
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หนึ่งซึ่งไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบกลุ่มนี้มีความสับสน  เนื่องจากศักยภาพและความพร้อมของ 
โรงเรียนต้นแบบที่ตนไปศึกษาดูงานแตกต่างจากโรงเรียนของตนอย่างมาก  แต่โรงเรียนเข้าใจว่าจำาเป็น 
ต้องดำาเนินการตามโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้ผ่านการประเมิน  จึงทำาให้ผลการดำาเนินงานไม่เกิดความยั่งยืน 
หลังการประเมิน  แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ต่างก็มีความ 
ภาคภูมิใจในการเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เตรียมพร้อมจะเดินตามเส้นทางสู่ฝันที่กำาหนดไว้  แม้ว่าใน 
เบื้องต้นจะมีความวิตกกังวลตั้งแต่เรื่องของการขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ไปจนถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมากขึ้น  
 2. ความสับสนของโรงเรียนจากคำาแนะนำาของทีมที่ปรึกษา พบว่า  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (roving  
teams)  ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและผู้บริหารจากโรงเรียนอื่น 
ที่มีเครือข่ายร่วมกัน บางคณะได้แนะนำาแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน  ทำาให้โรงเรียน 
สามารถดำาเนินตามกิจกรรมที่โครงการกำาหนดได้อย่างเหมาะสม  แต่บางครั้งที่ปรึกษาคณะเดียวกันมี 
ความคิดเห็นแตกต่างกันหรือมีการปรับเปลี่ยนผู้ประเมิน แนวทางการดำาเนินงานเพื่อเตรียมรับการ 
ประเมินของโรงเรียน ก็ต้องเปลี่ยนไปตามแนวทางของผู้ประเมินที่เปลี่ยนไป จึงทำาให้โรงเรียนเกิดความ 
สับสนและดำาเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน
 3.ความช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2550) พบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการดำาเนินงานและ 
งบประมาณดำาเนินการไม่เพียงพอ 

 • E-School
 โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ปัจจัยสำาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication  
Technology ; ICT)  ของ 921 โรงเรียนในฝันรุ่น 1 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2550)  พบว่า มีปัจจัยสำาคัญ 4 ประการ ดังนี้  
 1. สภาพความพร้อมด้าน ICT ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 33 เครื่อง ส่วนใหญ่ม ี
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการนำาเสนอข้อมูล และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ส่วนความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า  ด้านไฟฟ้า มีความเพียงพอ    ร้อยละ 57.64 
ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากชุมชนทุกแห่ง 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นชนิด Pentium IV หรือเทียบเท่า สำาหรับการใช้ระบบปฏิบัติการ 
ส่วนใหญ่ใช้ Linux และ Microsoft Windows โปรแกรมประยุกต์ คือ Microsoft Office และใช้  
Moodle เป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนา Courseware จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย    
สอดคล้องกับโรงเรียนในฝัน จังหวัดภูเก็ต (ปิยา ช่อผล, 2549) พบว่า โรงเรียนมีอุปกรณ์พื้นฐาน  
เช่น คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายและโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน 
ได้เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวางและสะดวกรวดเร็ว ได้รับ 
ข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น   สำาหรับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
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(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  ปรากฏชัดเจนในเรื่องของความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  หรือเป็น E-school  ซึ่งทำาให้สามารถ 
ก้าวทันเคียงบ่าเคียงไหล่กับโรงเรียนที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่ รวมทั้งความตระหนักของครูผู้สอนซึ่งมีการ 
พัฒนาตน  ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้าน ICT เพื่อมุ่งสู่การเรียนการสอนตามแนวคิดสร้าง 
สรรค์นิยม
 2. สภาพการบริหารจัดการด้าน ICT บุคลากรใช้ ICT อย่างคุ้มค่า โดยจัดทำา/ใช้ห้องปฏิบัติการ 
ที่ประกอบด้วยระบบ ICT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มากที่สุดถึงร้อยละ 92.90 รองลงมา 
จัดทำา/ใช้ฐานความรู้เพื่อให้นักเรียนสืบค้นผ่านระบบ e-Library จัดทำาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารรายปี  จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำางานด้าน ICT   จัดทำา/ใช้ระบบ e-Learning และ  
Website ของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะด้าน ICT สำาหรับครูและนักเรียน  สอด 
คล้องกับการเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) พบว่า เป็นกิจกรรมที่ประสบผล 
สำาเร็จอันดับสอง   การพัฒนาระบบ ICT ของต้นแบบโรงเรียนในฝันปรากฏชัดเจนในห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆ  นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  มีทักษะความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน สำาหรับการมีส่วนร่วมพัฒนา 
โรงเรียนในฝันของผู้อุปถัมภ์  (กาญจนา  ทองหล้า, 2550) พบว่า โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น  
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในโรงเรียน
 3. สภาพการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ICT ทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ใช้มากที่สุด  รองลงมาคือภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ส่วนรูปแบบในการใช้ ICT 
ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ได้แก่  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) WBI/WBT หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book), e-presentation, e-album และ courseware  โดยใช้ในขั้นนำาเสนอเนื้อหามาก 
ที่สุด    สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการพัฒนาระบบ ICT รวมทั้งการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล 
(กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549) พบว่า ได้ส่งผลเด่นชัดมากในโรงเรียน 
บางแห่ง    โดยนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ    ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์    รวมท้ัง 
ได้พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   สำาหรับการประเมินตนเองเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้าน 
ICT ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูโรงเรียนในฝัน  
กรุงเทพมหานคร (สุภณิดา  ปุสุรินทร์คำา, 2550) ในภาพรวมพบว่า  มีคุณลักษณะความเป็นชุมชน 
นักปฏิบัติในระดับมาก  
 4. สภาพการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียน  วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียน  
นักเรียนศึกษาจากบทเรียนในอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาศึกษาจากระบบ e-learning และสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์อื่น  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสร้างหรือใช้ ICT ในระดับมาก  จำาแนกเป็น การนำาเสนอ 
ด้วยโปรแกรม PowerPoint ถึงร้อยละ 92.75  การจัดทำารายงานและการจัดทำาแผ่นพับหรือวารสาร 
เมื่อพิจารณาตามประเภท  พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม  
Photoshop การออกแบบผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP และการจัดทำาอัลบั้มภาพ  
ส่วนวิธีการติดต่อสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับส่งข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
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(e-mail) มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การสนทนาผ่านทางเครือข่าย (chat) และการใช้บริการรับส่ง 
ข้อความของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (short massage service: SMS) สำาหรับการใช้บริการ  
ICT  ส่วนใหญ่ใช้บริการลักษณะนี้ในห้องสมุดถึงร้อยละ 93.32 ใช้บริการตรวจสอบผลการเรียนและลง 
เวลามาโรงเรียน ตามลำาดับ  ในด้านความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมากเป็นอันดับแรก  รองลงมา 
ได้แก่การสอนที่นักเรียนสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติงานในสภาพชีวิตจริงได้ การเปิดโอกาสให้แสดง 
เหตุผลอย่างหลากหลาย และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติการในห้องทดลองจริง ส่วนการ 
บริการสื่อและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการนั้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามลำาดับ   
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 ปัจจัยสำาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2550)  มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้  
 1)  สภาพความพร้อมด้าน ICT  อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ internet (modem)  ไม่มี 
การใช้ประโยชน์  เนื่องจากโรงเรียนเชื่อมต่อ internet โดยใช้ระบบ LAN ผ่านเครื่อง server ต่อเชื่อม 
ไปยังสายโทรศัพท์หรือจานดาวเทียม  ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำาหรับการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
จำานวนมาก  แตค่วามเรว็ของระบบเครอืขา่ยใชร้ะดบัความเรว็ต่ำากวา่ 1 Mb/s  ถงึ     รอ้ยละ 90.30   การจดัสรร 
คอมพิวเตอร์จากส่วนกลางให้โรงเรียนล่าช้า  เนื่องจากมีการร้องเรียนและยกเลิกการประกวดราคา  
การขนส่งคอมพิวเตอร์จำานวนมากไปยังโรงเรียนทุกอำาเภอเป็นระยะทางไกล ส่งผลให้โรงเรียนบางแห่ง 
ใช้งานไปได้ประมาณ 1 เดือนเกิดการชำารุดเสียหาย  อุปกรณ์ภายในที่ทำาหน้าที่แปลงไฟ (Power Supply) 
มีการชำารุดบ่อย เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟไม่เพียงพอ (over load)  การรับประกัน 
ความเสียหายบริษัทผู้ขายดำาเนินการซ่อมแซมล่าช้ามาก ทำาให้โรงเรียนมีเวลาจำากัดในการพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์   สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ 
(สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551)  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับคอมพิวเตอร์ล่าช้า สาเหตุเนื่อง 
จากการจัดสรรงบประมาณ    ล่าช้า  ส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งที่เดิมมีคอมพิวเตอร์น้อย มีเวลาไม่เพียงพอ 
ที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีของนักเรียนทั้งหมดได้ทันต่อการประเมิน  และบางโรงเรียน 
ต้องยืมจากโรงเรียนอื่นๆ หรือจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มส่งผลให้โรงเรียนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้  
ยังพบว่า การให้บริการซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้า   บางแห่งไม่ได้ใช้สิทธิในการซ่อมแซม  
ฮาร์ดดิสก์ที่ชำารุดเสียหายตามสิทธิที่ควรได้รับ เนื่องจากไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน 
ความเสยีหายจากผูข้าย  จงึใช้งบประมาณของโรงเรยีนดำาเนนิการซ่อม นอกจากนี ้โรงเรยีนทีต่ัง้ในเขตพืน้ที่ 
ที่ไม่มีศูนย์ซ่อม  ต้องรอซ่อมและส่วนใหญ่จะซ่อมเองจึงทำาให้ทางราชการเสียประโยชน์
 2) สภาพการบริหารจัดการด้าน ICT  ครูผู้สอนมีเพียงร้อยละ 50.59 ที่มีวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์   
นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศ  แม้ว่าโรงเรียนบางแห่ง 
มีโปรแกรมดังกล่าวอย่างหลากหลายแต่ไม่สามารถเช่ือมต่อกันท้ังระบบได้ สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  พบว่า 
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ปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ ICT ของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาคือขาดซอฟด์แวร์ 
ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหาร  และอุปกรณ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน  สำาหรับ 
การใช้ ICT ของครูอยู่ในระดับน้อย  ส่วนครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ICT มีประมาณร้อยละ 36 รองลงมา  
มีความรู้เกี่ยวกับ ICT  1- 20 %  ร้อยละ 22  และมีความรู้เกี่ยวกับ ICT มากกว่า 80 %  ร้อยละ 13 
ในขณะเดียวกันสถานศึกษา มีอัตราส่วนนักเรียน ไม่เกิน 20 คนต่อเครื่อง ร้อยละ 55 ที่เหลือมากกว่า   
40 คน ต่อเครื่อง
 3) สภาพการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้  ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อเพียงร้อยละ 
43.40 และสื่อที่ผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ การจัดทำาแผนการเรียนรู้โดยใช้ ICT และการ 
ส่งเสริมให้ครูไปอบรมสัมมนาด้าน ICT อยู่ในเกณฑ์น้อย   นอกจากน้ัน การใช้ ICT ในข้ันประเมินผลน้อยท่ีสุด    
สอดคล้องกับเรื่องความยั่งยืนของการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในฝัน  (ไกรษี  ตุนา, 2550)  
พบว่า  ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบูรณาการ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ไม่เน้นการใช้สื่อ  
ICT ในการจัดการเรียนรู้   ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ไม่ครอบคลุมทุกแหล่งเรียนรู ้
ยังมีคอมพิวเตอร์ชำารุดและไม่เพียงพอต่อจำานวนนักเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ แต่โรงเรียนระดับประถมศึกษายัง 
ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์    ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีไม่ม ี
ความต่อเนื่อง   สำาหรับรูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้าน ICT (สุภณิดา  ปุสุรินทร์คำา, 2550)  พบว่า   
ครูที่เข้าฝึกอบรมด้าน ICT ไม่ได้นำาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู  นักเรียนไม่สนใจทำาแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และครูต้องการสนทนากับเพื่อนครูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง 
ไม่เป็นทางการ
 4) สภาพการใช ้ICT เพือ่การเรยีนรูแ้ละความพงึพอใจของนกัเรยีน  ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มสาระการเรียนรู้อุตสาหกรรมน้อยที่สุด  สอดคล้องกับ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการพัฒนาระบบ  
ICT รวมทั้งการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล (กระทรวงศึกษาธิการและ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)  พบว่า สิ่งที่นักเรียนทำาก็คือการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว 
จัดทำาเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ส่งครู ลักษณะเช่นนี้จึงไม่แตกต่างจากเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และนักเรียนนำามาเขียนเป็นรายงาน  ยังไม่สามารถปฏิรูปวิธีคิดในการสอนนักเรียนให้รู้เท่าทันความรู้ 
และเลือกสรรความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชุมชนของตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบ�ย
 1) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตอ่การปฏริปูการเรยีนรู ้(สำานกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2550)  ให้ข้อเสนอแนะว่า  1) ระดับกลาง  การจัดทำาแผนแม่บท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ควรเน้นเรื่องการส่งเสริมการใช้ ICT อย่างถูกต้อง  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มี หรือการจัดสรรอุปกรณ์   
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ICT ในแต่ละองค์กรหลัก  2) ระดับองค์กรหลัก  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ควรจัดสรรอุปกรณ์ ICT ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียมกัน เช่น พิจารณาจากอัตราส่วนนักเรียน 
ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมือนกัน โดยไม่จำาเป็นต้องเน้นเรื่องปริมาณมากน้อย  แต่ควรเน้น 
เรื่องการสนับสนุนให้มีการใช้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยตรง 
3) ระดับสถานศึกษา ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกขนาดและทุกภาคภูมิศาสตร์ ควรสนับสนุนให้มีการใช้ 
อุปกรณ์  ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและให้มีการใช้อย่างถูกต้อง  ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ ICT เพื่อ 
การบริหารและให้ครูทุกคนใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น  สนับสนุนให้ครูผู้มีความรู้ด้าน ICT  
ทำาหน้าที่เป็นครู ICT  และจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้นักเรียนได้ใช้อย่างทั่วถึง 
 2) การดำาเนินงานโครงการฯในลักษณะเช่นนี้ในโอกาสต่อไป (สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551) 
ให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของการจัดหาคอมพิวเตอร์ควรพิจารณาเป็น 2 แนวทาง             กล่าวคือ 
หากส่วนกลางจะดำาเนินการจัดหา ควรกำาหนดมาตรการควบคุมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพือ่ให้ใช้ประโยชน์ 
ได้ทนัตามทีก่ำาหนดไว้ และควรให้ความสำาคญัในเรือ่งการบรกิารหลงัการขาย รวมถงึแจ้งให้โรงเรยีนทราบ  
ถึงเงื่อนไขการประกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบภายในด้วย เพื่อไม่ให้ 
ทางราชการเสียประโยชน์ กรณีมีอุปกรณ์ชำารุดเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน  หรือหากจะ 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ โดยอาจมอบหมายให้แต่ละสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกันดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ได้ โดยกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ให้แต่ละพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ  ซึ่งจะทำาให้โรงเรียนได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประโยชน์ 
ได้ตรงความต้องการ      การที่โครงการฯ จะเลือกแนวทางใดจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม  เพื่อให้ 
เกิดผลดีต่อการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง เช่น จุดลงเวลาเรียน  
ควรนำามาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาใน 
การดำาเนินงานของโครงการฯ ในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และตู้สืบค้นข้อมูลที่ม ี
สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม เกิดการชำารุดหรือสูญหาย  ควรพิจารณาสถานที่ตั้งให้เหมาะสม

   5.2.4  งบประม�ณและทรัพย�กร
 • ภ�คีเครือข่�ย
 โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ผลจากมาตรการทางภาษีที่รัฐบาลผลักดันให้กระทรวงการคลังออกมาตรการลดหย่อนภาษี 
สองเท่าให้กับผู้บริจาคเงินพัฒนาโรงเรียนมีวัตถุประสงค์พิเศษ ซ่ึงโรงเรียนในฝันอยู่ในกลุ่มดังกล่าว  รวมถึง 
การระดมเงินทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น  การทอดผ้าป่าการศึกษา  
การจัดงานศิษย์เก่า  การรับบริจาค  การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
(อรทัย มูลคำา, 2549) พบว่า ในปีงบประมาณ 2547 – 2549 มีผู้อุปถัมภ์และชุมชนให้การสนับสนุน 
โรงเรียนในโครงการ จำานวน 601 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.25 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,110 ล้านบาท 
โดยโรงเรียนมีวิธีการแสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝัน   จำาแนกรายละเอียดตามแผนภาพ 12 
และแผนภาพ 13 ดังนี้
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แผนภ�พ 12 แสดงกลุ่มผู้อุปถัมภ์และมูลค่า      แผนภ�พ 13 แสดงวิธีการแสวงหาทรัพยากรเพ่ือ
          การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน                   พัฒนาโรงเรียนในฝัน

ที่มา : อรทัย  มูลคำา, รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”  

ระยะที่ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ประจำาปีงบประมาณ 2548

 ส่วนความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน (นิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า  
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องนักเรียนละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ความมีคุณธรรมจริยธรรม  
ความมีทักษะในการใช้ภาษาไทย  ความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงได้  ส่วนที่ยังไม่พอใจในเรื่อง  
นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สองในการสื่อสาร   การกล้าคิดกล้าตัดสินใจและการแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเอง   ในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพบ ว่าอยู่ในระดับดี   ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
การให้ความร่วมมือกับโรงเรียน  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาบุตรหลาน การกวดขันดูแลเอาใจใส่การเรียน 
ของบุตรหลานและการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ  สอดคล้องกับผลการประเมิน 
ของทุกหน่วยงานทางด้านชุมชน (อรทัย มูลคำา, 2549) พบว่า ชุมชนพึงพอใจสนับสนุน ส่งเสริมและ 
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนในระดับสูง
 สำาหรับการได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน  (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน,  
2549) พบว่า มาจากสาเหตุของความชื่นชมศรัทธาในการทำางานของบุคลากรในโรงเรียน  ความสัมพันธ์ 
ส่วนตัวกับบุคลากรในโรงเรียน  การได้รับเชิญชวนจากบุคลากรในโรงเรียน และการได้รับคำาแนะนำาหรือ 
เชิญชวนจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)  
 สอดคล้องกับ (กาญจนา  ทองหล้า, 2550) พบว่าการได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์นั้น โรงเรียนมัธยม  
ศึกษา ผู้อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียนและมีนโยบายสอดคล้องกัน  ส่วนโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้อุปถัมภ์มีความชื่นชมศรัทธาบุคลากรและการทำางานของบุคลากรใน 
โรงเรียน และอีกส่วนหนึ่งศูนย์บริหารโครงการเป็นคนจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้   นอกจากนั้นปัจจัยส่งเสริม 
จากการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์ พบว่า ผู้อุปถัมภ์เห็นความสำาคัญของการศึกษา  มีความศรัทธา 
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                (ºÒ·)
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¤ÃÙ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ ÈÔÉÂ�à¡‹Ò áÅÐªØÁª¹        521       295,955,795
Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶èÔ¹  421       267,710,819
ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨   78        135,489,757
ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹ àÍ¡ª¹  215       130,059,352
¸¹Ò¤ÒÃ   77        115,387,580
ºØ¤¤Å   312        82,296,302
ÁÙÅ¹Ô¸Ô ¡Í§·Ø¹ ÊâÁÊÃ  61         29,539,538
¾ÃÐÊ§¦� Ê¶ÒºÑ¹·Ò§ÈÒÊ¹Ò  59         25,803,626
¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´  21                          11,123,953
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°   29           6,687,000
Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ  13           6,346,988
ÊË¡Ã³�/¡Ô¨¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 19           2,222,688
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ËÒÃ  10           1,385,150
            ÃÇÁ           1,833    1,110,008,548

¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀ�áÅÐªØÁª¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹
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ต่อการทำางานของคณะครูและผู้บริหาร  ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารมีความเอาใจใส ่
ในการบริหารงานและมีความสามารถในการบริหาร โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความ 
ชว่ยเหลอืผูอ้ปุถมัภ ์         คณะครมูคีวามสามารถในการทำางาน           ผลการพฒันาเกดิกบัตวันกัเรยีนในเชงิประจกัษ ์
เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
 ส่วนลักษณะการอุปถัมภ์ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) พบว่า ให้การ 
สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในฝันด้านพลังทรัพย์มากที่สุด รองลงมาคือพลังกายและพลังปัญญา ตาม 
ลำาดับ  ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน ผู้อุปถัมภ์ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย 
ของโรงเรียนในฝันร่วมกับครู ผู้บริหารและชุมชน  ได้แก่ การร่วมคิดและตัดสินใจ  ร่วมดำาเนินการ   
ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์  ตามลำาดับ   ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อุปถัมภ์ได้มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาโรงเรียน มี 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน  ด้านบริหารจัดการภายใน  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร  
 สอดคล้องกับลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์  (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า   
การตัดสินใจการพัฒนานักเรียน คือ  วางแผนปรึกษาหารือกันเรื่องความประพฤติของนักเรียน  การทำา 
หลักสูตรสถานศึกษา  การมอบทุนการศึกษา  มอบสื่อการเรียนการสอนและเป็นวิทยากรท้องถิ่น การ 
เยี่ยมชมโรงเรียนร่วมรับการประเมินจากหน่วยงาน   ผู้อุปถัมภ์มีความภาคภูมิใจที่เห็นลูกหลานได้มีโอกาส 
เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง  ผู้อุปถัมภ์เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ 
ผู้บริหารโรงเรียน  เกิดการช่วยเหลือกันและกันระหว่างผู้บริหารและชุมชน เกิดการยอมรับนับถือและ 
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้อุปถัมภ์ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ผลการศึกษาความต้องการ 
ของโรงเรียนและอนุมัติโครงการที่โรงเรียนเสนอ  พร้อมทั้งให้งบประมาณในการดำาเนินงานตามโครงการ 
ของโรงเรียน บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือด้านพลังกาย ด้านแรงงาน เครื่องจักรกล   โรงเรียนและชุมชน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนร่วมกัน  ผู้อุปถัมภ์นำาหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี   
 ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน จังหวัดสระบุรี   
(โอภาส  ศิลปะเจริญ, 2548)  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน  โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ย 
รวมของแต่ละด้านดังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้   ด้าน 
การพัฒนาบุคลากร   ด้านหลักสูตร   ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการประเมินผลการเรียนรู้   
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 ปัจจัยอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์  (กาญจนา  ทองหล้า, 2550)  พบว่า 
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะยากจนและผู้อุปถัมภ์ที่ติดภารกิจ 
ด้านระเบียบทางราชการ ได้แก่ ระเบียบขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ 
เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสังกัด  ด้านการเมือง ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้เนื่องจากผิดระเบียบการเลือกตั้ง และการเดินทางของผู้อุปถัมภ์กับโรงเรียนอยู่ 
ไกลกัน  ด้านการสนับสนุนทางการเงิน  โครงการที่เสนอขอผู้อุปถัมภ์ไปไม่ได้รับการอนุมัติเงินตาม 
เป้าหมาย  สำาหรับการแสวงหาผู้อุปถัมภ์ (อรทัย มูลคำา, 2548) พบว่า ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ 
ได้ครบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในที่ห่างไกล  เนื่องจากชุมชนมีรายได้น้อย
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 สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน (นิวัตร นาคะเวช, 2549) พบว่า  
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์แก่สถานศึกษา การส่งเสริมให้บุตรหลาน 
รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  สำาหรับผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยง 
โรงเรียนในฝัน (ไกรษี  ตุนา, 2550) พบว่า ไม่มีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่มีผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง แต่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาผู้อุปถัมภ ์
โรงเรียนมีน้อย

 • งบประม�ณ
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  
2550)  พบว่า เป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จอันดับสาม  สอดคล้องกับโรงเรียนในฝันสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (นางสาวปิยา ช่อผล, 2549) พบว่า สามารถดำาเนินงานไปสู่ความสำาเร็จได้  
เพราะมีภาคีเครือข่าย มีผู้อุปถัมภ์ด้านงบประมาณและทรัพยากร มีคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง มีพี่เลี้ยงเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ของแผนหลัก และนำา 
งบประมาณและทรัพยากรมาใช้อย่างอย่างคุ้มค่า ปรากฏผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 ผลจากการสำารวจหนี้สินของโรงเรียนในฝัน 921 แห่ง (www.labschools.net) โดยให้โรงเรียน 
ส่งหลักฐานการเป็นหนี้สินในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ถึงฝัน  พบว่า  โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 
นักเรียนระหว่าง 500 – 1,499 คน มีหนี้สินมากที่สุดและพบว่า   โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีหนี้สินคงค้างมากที่สุด  เมื่อจำาแนกตามระดับการจัดการศึกษา พบว่า   โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำานวนมาก        จึงเป็นหนี้สูงกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
และประถมศึกษาขยายโอกาสในระดับเดียวกัน เมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่น 1 ถึงจำานวน 
งบประมาณท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่รวม 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และค่าจ้างครูสอนให้ครบชั้น  พบว่า  
 o โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวนนักเรียนไม่เกิน  499    คน ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท
 o โรงเรียนขนาดกลาง จำานวนนักเรียน 500-1,499   คน ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท
 o โรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวนนักเรียน 1,500-2,499  คน ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท
 o โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำานวนนักเรียนเกิน 2,500 คน ใช้งบประมาณ 7,000,000 บาท
 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต้นทุนเดิมที่โรงเรียนมีอยู่ และความเข้มแข็งของชุมชนในการระดมทรัพยากร 
ช่วยเหลือ  แสดงไว้ในแผนภาพ 14 ดังนี้
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แผนภ�พ 14  แสดงหนี้สินของโรงเรียนในปี 2549 จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

ที่มา : อรทัย  มูลคำา, รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”

ระยะที่ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ประจำาปีงบประมาณ 2548

 เส้นทางการเข้าสู่โรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549) พบว่า ต้องใช้งบประมาณที่รัฐจัดหาให้สูงกว่าสี่ถึงห้าเท่า  โรงเรียนที่สามารถระดมทุนมา 
สนบัสนนุโรงเรียนไดม้โีอกาสที่จะประสบความสำาเร็จสงู และก้าวไปสูม่าตรฐานของการเปน็โรงเรียนในฝนั 
ได้  ส่วนโรงเรียนที่มีข้อจำากัดในการระดมทุนต้องประสบอุปสรรค  รวมทั้งเป็นหนี้สิน ความสามารถของ 
ผู้บริหาร ความร่วมมือของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและองค์กร 
ต่างๆ ในชุมชน มีส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้การก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝันที่ประสบความสำาเร็จ สำาหรับ 
เรื่องหนี้สินและชื่อเสียง พบว่า ถึงแม้การขอความร่วมมือจากเอกชน จากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน  
เป็นหนทางสำาคัญที่ทุกโรงเรียนต้องใช้  แต่ก็มีโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ทำาให้สามารถระดมทุนได้ค่อนข้างจำากัด โรงเรียนอาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
ด้วยการขอเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการขอเครดิตในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาก่อน แล้วค่อยหาเงิน 
มาผ่อนใช้ภายหลัง ซึ่งบางโรงเรียนไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบและเตรียมการหาทางออกที่ดีพอก็มีผล 
ให้โรงเรียนต้องมีหนี้สิน  
 สอดคล้องกับเรื่องทุนทรัพย์ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) พบว่า โรงเรียนซึ่ง 
ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล  ชุมชนยากจนและไม่มีผู้อุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์  มีปัญหาในการดำาเนินการเพื่อ 
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการ จึงมีหลายโรงเรียนตัดสินใจใช้จ่าย 
เงินสูงกว่ารายรับ ทำาให้เกิดภาระหนี้สินและต้องนำาเงินอุดหนุนรายหัว  ซึ่งเป็นเงินที่โรงเรียนใช้จ่ายตาม 
แผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียนมาใช้ชำาระหนี้สินจากการดำาเนินงานโครงการ  ทำาให้โรงเรียนไม่ 
สามารถดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานปกติได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียน 
 สำาหรับสาเหตุการก่อภาระหนี้ผูกพัน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) พบว่า ความ 
ไม่เพียงพอของงบประมาณดำาเนินการที่ได้รับจัดสรรทำาให้ต้องก่อภาระหนี้ผูกพัน  เนื่องจากงบประมาณ 
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ที่จัดสรรจากโครงการนั้นมีเพียง  1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายตามสภาพจริงเท่านั้น ทำาให้โรงเรียนมีหนี้สิน   
ซึ่งพบว่า หนี้สินโดยเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ 4.11 ล้านบาท โรงเรียนขนาดกลาง  2.37  
ล้านบาท  โรงเรียนขนาดเล็ก 1.26 ล้านบาทและโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ (นักเรียนน้อยกว่า 500 คน)   
0.63 ล้านบาท  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำาเนินการระดมทุน เช่น การทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา 
องค์กรท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนา คือ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาลและ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคในการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่น (สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน,  
2551) พบว่า ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในด้านต่างๆ แต่ศักยภาพและความ 
พร้อมในการระดมทรัพยากรมีความแตกต่างกัน  หากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลและไม่มี 
ผู้อุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์  ทำาให้โรงเรียนมีภาระในการแสวงหาทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น  บางโรงเรียนมีการใช้จ่าย 
เงินสูงกว่ารายรับทำาให้เกิดภาระหนี้สิน  สำาหรับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจากรัฐบาลเพื่อพัฒนา 
โรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)   
พบว่า งบประมาณมีน้อยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะต้องทำาเพื่อเป็นโรงเรียนในฝัน    
 ส่วนผลกระทบต่อความยั่งยืนของโครงการ  (สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551)  พบว่า  การ 
ขาดบุคลากรทางการศึกษาและจำานวนห้องเรียน มีไม่เพียงพอภายหลังการปรับปรุงโรงเรียนทำาให้การใช้ 
จ่ายงบประมาณของรัฐไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  ในขณะที่โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้  
ประกอบกับการได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำาให้โรงเรียนต้องก่่อหนี้สิน และ 
บางโรงเรียนต้องนำาเงินอุดหนุนรายหัวมาชำาระหนี้สินจากการดำาเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นอกจากนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม 
ขึ้น ซึ่งหากไม่มีงบประมาณสนับสนุนอาจเป็นปัญหาต่อความยั่งยืนของโครงการฯ   
 สำาหรับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบการเงินและระเบียบพัสดุ (อรทัย มูลคำา, 2548) พบว่า ไม่ 
สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณในระดับพื้นที่ รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง 
ศึกษาธิการจาก 14 กรม  หลอมรวมเป็น 5 สำานักงานคณะกรรมการต่างๆ  และยุบรวมการบริหาร 
จัดการในส่วนภูมิภาค  ได้แก่  กรมสามัญศึกษา  สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างดำาเนินโครงการส่งผลให้เกิดการชะงักงันทุกระดับปฏิบัติ
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบ�ย
 ผู้บริหารโครงการฯ  (สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551)  ควรดำาเนินการต่อไปนี้
 1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงงบประมาณที่จะได้รับ   สร้างความเข้าใจใน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการดำาเนินงานตามแผน รวมถึงแนวทางปฏิบัติแต่ละกิจกรรม รูปแบบ 
ของโครงการฯ ตลอดจนตัวชี้วัดความสำาเร็จของการดำาเนินงานโครงการฯ อย่างชัดเจน  
 2. การดำาเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป แนวทางการประเมินการเป็นโรงเรียนในฝัน 
ควรเหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโรงเรียนที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 
โรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ควรใช้แนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ   
สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)  
เสนอว่าควรต้องมีการทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนในฝันให้ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
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 3. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการฯ  ตามความจำาเป็นพื้นฐาน 
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าโครงการฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. งบประมาณของรัฐที่จำาเป็นต้องสนับสนุน (อรทัย มูลคำา, 2548) เสนอแนะว่า  ด้านกายภาพ 
และเทคโนโลยีเบื้องต้น   ควรตั้งไว้ไม่ต่ำากว่า  2,500,000 บาทต่อโรงเรียน  เพราะสภาพโรงเรียนที่ขาดการ 
ปรับปรุงมานาน  ประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือของโรงเรียนที่เหลืออยู่มีสภาพใช้การไม่ได้งบประมาณ 
ที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

 • คุ้มค่�
 โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านงบประมาณและทรัพยากร (ปิยา ช่อผล, 2549)  
โรงเรียนในฝัน จังหวัดภูเก็ต  สามารถดำาเนินงานไปสู่ความสำาเร็จได้  เพราะมีภาคีเครือข่าย             มีผู้อุปถัมภ์ 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร    มีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง มีพี่เลี้ยง 
เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ของแผนหลัก และนำางบประมาณและทรัพยากรมาใช้อย่าง 
คุ้มค่า ปรากฏผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ ์
ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน (กาญจนา ทองหล้า, 2550) โรงเรียนได้นำาสิ่งที่ผู้อุปถัมภ์มาใช้อย่างคุ้มค่า  
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เงินบริจาคจากผู้อุปถัมภ์และอาคารเรียน
 สภ�พปัญห�อุปสรรค 
 ความไม่คุ้มค่า (กาญจนา ทองหล้า, 2550) พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับการสนับสนุน 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใช้งานได้ไม่นานเครื่องมีปัญหาต้องทำาการ 
ซ่อมแซม

   5.2.5 ก�รบริห�รจัดก�รของศูนย์บริห�รโครงก�ร
 สภ�พคว�มสำ�เร็จ
 1. ผลการดำาเนินงานในระดับมหภาคของศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน (สำานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) พบว่า ลักษณะการประสานงานอยู่ในระดับดี   ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจในการให้บริการและคำาปรึกษาแนะนำา  การดำาเนินงานของศูนย์นี้เป็นไปในเชิงรุก   มีการใช้วิธีการ 
บริหารจัดการของภาคเอกชนเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการกำากับติดตามจากผู้บริหารระดับสูง 
ทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำา ทำาให้สามารถประเมินและรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ไปได้ถึง 915 แห่ง จากทั้งหมด 921 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.35 ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ในการส่ือสารประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กับการดำาเนินงานของแต่ละฝ่าย มีการจัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน   คุณภาพทางวิชาการ 
และศักยภาพด้านบริหารจัดการของบุคลากรในศูนย์น้ี  ทำาให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มโรงเรียนในฝันท่ีเข้าร่วม 
โครงการ  สำาหรับปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการ ประกอบด้วย  ศักยภาพในการ 
ดำาเนินงานของศูนย์บริหารโครงการ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ศักยภาพในการบริหารจัดการของ 
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ผู้บริหารโรงเรียน  สภาพความพร้อมของโรงเรียนซึ่งคล้ายคลึงกับแบบจำาลองการจัดการศึกษาต้นแบบ 
โรงเรียนในฝัน  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การให้คำาแนะนำาปรึกษาและการประเมิน 
ผลย่อยของกลุ่มศึกษานิเทศก์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  
 2. เมื่อพิจารณาผลการดำาเนินโครงการนี้ในระดับโรงเรียนเทียบกับปณิธานของโครงการที่ว่า  
“พลิกระบบก�รศึกษ� หยุดวงจรคว�มย�กจน” ผู้บริหารต้นแบบโรงเรียนในฝันทุกแห่งให้ความเห็นว่า 
ทางโรงเรียนสามารถพลิกระบบการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ 
สามารถหยดุวงจรความยากจนได ้ เนือ่งจากประเดน็ดงักลา่วนีไ้มป่รากฏผลเปน็รปูธรรมในชว่งเวลาระยะ 
สัน้ ต้องคอยเวลาเม่ือนักเรียนท่ีเป็นผลผลิตของต้นแบบโรงเรียนในฝันออกไปประกอบอาชีพในสังคมต่อไป 
 3. ผลกระทบของการดำาเนินโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านที่ดีคือ  ภาพลักษณ์ของ 
โรงเรียนทำาให้ชุมชนมีศรัทธาส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น  สามารถสกัดกั้นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อในต่างพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง   
 4. การติดตามผลโครงการหลังการประเมิน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)   
พบว่า โรงเรียนได้รับการติดตามผลจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะได้ผลในระดับหนึ่ง  และมี 
โรงเรียนบางแห่งได้รับการติดตามผลการดำาเนินโครงการจากส่วนกลาง โดยติดตามผลในรูปของเอกสาร 
หรือมีคณะผู้บริหารโครงการออกไปติดตามผล นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งผู้บริหารเห็นความสำาคัญ 
ของโครงการและได้ดำาเนินการตามกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 สภ�พปัญห�อุปสรรค
 ผลการดำาเนินงานในระดับมหภาคของศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน (สำานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  พบว่า 
 1)  การคดัเลอืกโรงเรยีนเขา้รว่มโครงการไมเ่ปน็ไปตามแนวทางทีก่ำาหนดไว ้พบวา่คณะกรรมการ 
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการใช้วิธีออกเสียงและถือมติเสียงส่วนใหญ่  โดยไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อ 
การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และความพร้อมของโรงเรียนเป็นปัจจัยสำาคัญ  ทำาให้โรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก  กลางและใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนบางแห่งเข้าร่วมโครงการ 
ด้วยภาวะจำายอม แต่จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้โรงเรียนสามารถดำาเนินการได้ตาม 
กิจกรรมที่โครงการกำาหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อม   
ศักยภาพของโรงเรียนและความร่วมมือของชุมชนสอดคล้องกับการคัดเลือกโรงเรียนเข ้าร ่วม 
โครงการฯ (สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2551) บางอำาเภอยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 
คณะกรรมการใช้วิธีออกเสียงและถือมติเสียงส่วนใหญ่โดยไม่ได้พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสม   
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
 2) การประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจกับโรงเรียนยังไม่ชัดเจน พบว่า ถึงแม้ว่าโครงการจะมีการ 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิรูปการศึกษาผ่านสี่อต่างๆ สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมอย่างกว้างขวาง  แต่ 
ในการสื่อสารทำาความเข้าใจระหว่างโครงการกับโรงเรียนยังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  เกิดความไม่ 
ชัดเจนในการนำานโยบายมาดำาเนินงานในเชิงปฏิบัติ  โรงเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในภาพลักษณ ์
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ต้นแบบโรงเรียนในฝัน เช่น ผู้บริหารโรงเรียนจำานวนหนึ่งมีความเข้าใจว่าจะได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมทั้งหมดจากโครงการ  ซึ่งความจริงแล้ว โรงเรียนจะต้องหาผู้อุปถัมภ์ 
และทรัพยากรมาเพิ่มในการดำาเนินงานโครงการ ดังนั้น เมื่อโรงเรียนเข้าโครงการแล้ว จึงได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนเพียงบางส่วน แต่โรงเรียนมีความจำาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนหลายด้าน 
เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จในการรับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ทำาให้มีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 
จำานวนเงินที่ได้รับจากโครงการ ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีภาระหนี้สิน
 3) รูปแบบและการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน พบว่า การประเมินของคณะกรรมการ 
จะใช้เวลาครึ่งวันถึงหนึ่งวันซึ่งเป็นระยะเวลาสั้น โดยโรงเรียนจะคัดเลือกและจัดกลุ่มนักเรียนที่มีความ 
ถนัดในแต่ละกลุ่มสาระ  เพื่อนำาเสนอเนื้อหาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆ   ซึ่งหาก 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่นักเรียนทั้งหมดจะได้รับการฝึกฝนในกลุ่มสาระต่างๆ  หากเป็นโรงเรียน 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อฝึกฝนและนำาเสนอผลงานจะทำาได้เฉพาะนักเรียนส่วน 
หนึ่ง  จึงทำาให้นักเรียนส่วนที่เหลือไม่ได้รับการฝึกฝนเท่ากับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว  ในวันประเมิน 
คณะกรรมการดำาเนินการประเมินตามฐานกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไว้ให้  ไม่มีการเรียนการสอน  ดังนั้น   
ผู้ประเมินจะไม่ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนของครูในแต่ละช้ันเรียน  แต่อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนบางแห่ง 
ยังมีการเรียนการสอนตามปกติ  และคณะกรรมการบางชุดได้เข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนจริงใน 
ชั้นเรียน  ซึ่งทำาให้คณะกรรมการได้ทราบถึงระดับการพัฒนาของโรงเรียนอย่างแท้จริง   
 สอดคล้องกับการสะท้อนวิธีคิดของการมองความจริงที่เป็น “หนึ่งเดียว” และเป็น “มาตรฐาน” 
 (กระทรวงศกึษาธกิารและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2549) พบวา่ การกำาหนดเกณฑใ์นการประเมนิ  
เพื่อรับรองการเป็นโรงเรียนในฝันจากแง่มุมและสายตาของรัฐ โดยละเลยความปรารถนา ศักยภาพและ 
บริบทที่แตกต่างกันไปของโรงเรียนและชุมชน   การมุ่งไปที่เป้าหมายของการผ่านการประเมิน โรงเรียน 
จึงไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้กำาหนดเป้าหมาย หรือแสดงออกถึงความต้องการของโรงเรียนและชุมชนว่า 
ต้องการเห็นหรือฝันว่าโรงเรียนเป็นอย่างไร รวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมหรือ 
ตามสถานการณ์ของตน   การประเมินที่ให้ความสำาคัญกับความแตกต่างหลากหลายของโรงเรียนและ 
ชุมชน ต้องเริ่มต้นจากการให้โรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนและชุมชน ได้มี 
ส่วนร่วมกำาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นภาพของโรงเรียนในฝันของตนเอง แล้วร่วมกันดำาเนินการ  
ร่วมกันประเมิน กำาหนดเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นั้น จึงเป็น 
การทำางานในลักษณะของการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมกันคิด ร่วมกันทำาและร่วมกันรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 
การประเมินจึงเป็นแบบกัลยาณมิตร ที่เน้นการวิเคราะห์จุดดี จุดด้อยเพื่อนำาไปสู่การแก้ไขและพัฒนา  
มากกว่าการประเมินว่าใครผ่าน หรือไม่ผ่าน หรือใครดีกว่าใคร
 4) ภาวะวิกฤตของสถานการณ์ในเขตชายแดนภาคใต้  เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผล 
กระทบต่อขวัญและกำาลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ความไม่ปลอดภัยของครูและ 
นักเรียน  ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความยากลำาบาก  บางแห่ง 
ต้องเลื่อนกำาหนดวันรับการประเมินเมื่อมีข่าวว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายในช่วงวันรับการประเมิน  
 5) การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเชิงอำานาจจากส่วนกลาง  พบว่า มีความโน้มเอียงที่จะเป็นไปตามทิศ 
ทางหรือแนวทางที่ได้กำาหนดมาแล้ว  มิใช่เป็น “ฝันจากฐานราก”  (กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2549)  ทำาให้ผู้ดำาเนินงานในระดับเขตพื้นที่ขาดความเป็นอิสระ  
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   5.2.6 สรุป
 เมื่อเปรียบเทียบดัชนี้ชี้วัดสภาพความสำาเร็จกับงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โดยภาพรวมโครงการประสบผลสำาเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และดัชนี 
ชี้วัดสภาพความสำาเร็จของโครงการ โรงเรียนในฝันสามารถสกัดเด็กเดินทางเข้าเรียนต่อในเมืองได้จริง 
อัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อัตราสอบเข้า 
มหาวิทยาลัยชั้นนำาสูงขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ใช้คะแนนสูง เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น  ชุมชน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 
ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น   

 ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อสภ�พคว�มสำ�เร็จ คือ  
 1. ความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำาหนด ทำาให้พัฒนาโรงเรียน 
ประสบผลสำาเรจ็ไดเ้รว็ ไดแ้ก ่มอีาคารสถานที ่ หอ้งเรยีน หอ้งประกอบและบรเิวณเพยีงพอ  จำานวนบคุลากร 
เพียงพอและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำางาน  สถานที่ตั้งสะดวกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในท้องถิ่น  มีระบบ 
ไฟฟ้าและโทรศัพท์  ชุมชนให้การสนับสนุนอย่างดีและจำานวนนักเรียนไม่ควรต่ำากว่า 500 คน
 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละของผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
ที่ได้รับอย่างจำากัดได้อย่างคุ้มค่า  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโรงเรียนให้ถึงฝัน
 3. การร่วมกันผลักดันโครงการของผู้บริหารระดับนโยบายทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่อง  มีนโยบายที่ชัดเจนโดยถือว่าโครงการเป็น flag ship ของรัฐบาล
 4. การสนับสนุนช่วยเหลือทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่นและผู้อุปถัมภ ์
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
 5. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง
 6. การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ  ทำาให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน
 7. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(green) สะอาด (clean) และปลอดภัย (safe) รวมทั้งการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้ทันสมัย 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน  ที่สำาคัญคือการพัฒนา 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน การตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระต่างๆ เป็นต้น
 8. การใช้ทีมอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็ว (roving teams) จากบุคลากรในพื้นที่หลายฝ่ายเข้าไปเป็น 
พี่เลี้ยงร่วมพัฒนาเป็นรายโรงเรียน  ทำาให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนตามความต้องการจำาเป็น 
อย่างแท้จริง
 9. การติดตามประเมินผลและให้การรับรองความเป็นต้นแบบในฝันอย่างจริงจัง  ทำาให้เกิดการ 
แข่งขัน  การทำางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  การระดมทรัพยากรในท้องถิ่น  การพัฒนาตนเองและ 
ความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำาเร็จ
 10. การพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ทำาให้เกิดการ 
ตื่นตัว  ท้าทายและปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับการนำาระบบ ICT เข้ามาใช้ในโรงเรียน
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 11. การใช้โรงเรียนต้นแบบในฝันที่ประสบผลสำาเร็จแล้ว  เป็นแหล่งศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 
โรงเรียนทั้งระบบ (SBM)  ทำาให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนโรงเรียนในฝันมีเจตคติที่ดี  เกิดการรับรู้ 
และเข้าใจวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำากลับไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม
 12. การมีศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝัน ที่พร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร   ทำาให้เกิดพลังในขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำาเร็จได้รวดเร็ว
 13. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้นอย่างชัดเจน

ส่วนปัจจัยที่พบว่�เป็นปัญห�อุปสรรค คือ
 1. การตั้งเป้าหมายที่เป็นเลิศแต่ให้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐน้อยเกินไป ก่อให้เกิดหนี้สิน 
จำานวนมาก บางโรงเรียนต้องนำางบวัสดุรายหัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไปใช้หนี้เป็นเวลาหลายปี
 2. การที่ชุมชนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดความพร้อมตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ทำาให้การ 
พัฒนาโรงเรียนประสบผลสำาเร็จได้ช้ากว่าโรงเรียนอื่น
 3 .การตั้งเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในฝันแบบเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนด อาจ 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน  บางครั้งจึงมิใช่เป็นการประเมินเพื่อการแก้ไขหรือการพัฒนา
ตนเอง
 4. การซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดความล่าช้าทั้งการจัดสรร 
และการซ่อมบำารุงเมื่อเกิดการชำารุด
 5. การขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์ ครูกลุ่มสาระสำาคัญและการขาดอัตรากำาลังครูไม่สนองตอบ 
กับอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียน ทำาให้โรงเรียนต้องใช้งบวัสดุรายหัวเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนไปเป็น 
เงินเดือนครูอัตราจ้างเกือบทั้งหมด  เป็นตัวแปรสำาคัญให้คุณภาพนักเรียนไม่เพิ่มขึ้น
 6. การโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนในฝันที่ประสบผลสำาเร็จไปโรงเรียนที่ใหญ่กว่า บางครั้งทำาให้ 
การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง  ถ้าผู้บริหารคนใหม่ไม่เข้าใจปรัชญาของโรงเรียนในฝันอย่างแท้จริง
 7. การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จำานวนมาก 
ในขณะที่ได้รับงบประมาณเท่าโรงเรียนปกติ  
 8. การเชื่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของโรงเรียน ส่วนใหญ่มีความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้ 
งานของนักเรียนจำานวนมากในเวลาเดียวกัน
 9. ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยมากหรือไม่เสถียร เครื่องสำารองกำาลังไฟฟ้า (UPS) มีไม่ครบทำาให้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย  เมื่อนำาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
กว่าโรงเรียนปกติหลายเท่าตัว ทำาให้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ จำาเป็นต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 
ใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุนตามมาจำานวนมาก  
 10. นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการคิด การวิเคราะห์และขาดความรู้เท่าทันในการเลือกบริโภค 
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT 
 11. นักเรียนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวันได้น้อย  ครูยังขาดการ 
สนับสนุนและให้ความสำาคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
 12. ผลการสอบระดับชาติ (NT) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพได้สูง 
ข้ึนจนติดระดับประเทศ  แต่ถ้าพิจารณาโดยภาพรวมแล้วยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจในทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ัน
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