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บทคัดย่อ 
 

 วิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือ
ศึกษาผลท่ีเกิดจากการพฒันาโดยใช้รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทั ง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 
กลุม่เปา้หมาย คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน เดก็ปฐมวยัชัน้
อนบุาล 1 จ านวน 28 คน ชัน้อนบุาล 2 จ านวน 28 คน ผู้ปกครอง จ านวน 56 คน 
จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 3 โรงเรียน การวิจยัครัง้นีเ้ป็น
การวิจยัและพฒันา โดยใช้วงจร Deming ประกอบด้วย PDCA เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิการ ได้แก่ ชดุฝึกอบรมการ
บริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ แผนพฒันาวิชาการ แผนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยทัง้
ระบบ แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวัย
ทัง้ระบบด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและครูผู้สอน แบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แบบประเมินพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอน และแบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวัย
ทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ประกอบด้วย 1) กล
ยุทธ์การบริหารจัดการ ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย กลยทุธ์หลกั 4 กลยทุธ์ 2) แนวปฏิบตัิ 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั
บึงกาฬ 5 รูปแบบ คือ 1) การจดัการเรียนรู้ แบบเรียนรวมช่วงชัน้ 2) การจดัการ
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เรียนรู้ แบบบูรณาการ 3) การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม 4) การจดัการเรียนรู้ 
แบบโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 5) การจดัการเรียนรู้ แบบการเรียนรวมทกุชัน้เรียน 3) 
แนวปฏิบตั ิด้านการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประชมุชีแ้จง 2) แตง่ตัง้
คณะกรรมการติดตามประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผล ตามวตัถปุระสงค์ 4) 
สรุปและรายงานผลการประเมิน 5) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือให้
ได้ข้อมลูย้อนกลบัในการปรับปรุงหรือพฒันา 

2) ส าหรับผลการพฒันาพบว่า ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์โดย
รวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าก่อนการพัฒนา ท าแผนพฒันางานวิชาการและ
นิเทศสม ่าเสมอมากท่ีสุด ครูมีความรู้และประสบการณ์ อยู่ระดบัมากท่ีสุดทัง้ 3 
คน สูงกว่าก่อนการพัฒนา จดัการเรียนการสอนครบ 6 กิจกรรม ท าวิจยัในชัน้
เรียน และมีแบบประเมินผลเพียงพอ เด็กปฐมวยัชัน้อนบุาล 1 มีพฒันาการทัง้ 4 
ด้านโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.21 สงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน ชัน้อนบุาล 2 
มีพฒันาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.46 สงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน มีมมุ
ประสบการณ์เพิ่มขึน้ ปา้ยนิเทศเป็นปัจจบุนั มีสนามเด็กเล่นทกุโรงเรียน มีเคร่ือง
เล่นสนามเพิ่มขึน้ มีสวนสมุนไพร และแปลงเกษตร ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวม 5 ด้านอยู่ระดับมากท่ีสุดสูงกว่าก่อนการ
พฒันา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.57 

 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการบริหารการศกึษา,  การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั,   

     โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ABSTRACT 
 

 This study aims to develop early childhood education management 
as a role model in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan province and 
to study the result of using this model for the whole system. The target groups 
included 3 executives, 3 teachers, 28 first year early childhood students, 28 
second year early childhood students, and 56 parents from 3 border patrol 
police schools in Bueng Kan province. The study examined and developed 
by using Deming Cycle consisted of PDCA. The instruments were: 1) 
operation’s instruments consisted of a training package of early childhood 
education management development for entire systems, an academic 
development plan, and a brain based learning experience plan, 2) a 
measurement test of early childhood education management development 
model for entire systems, and 3)  operation’s reflecting tools which were 
questionnaires about (a) effects of using the model in terms of knowledge 
and experience of executives and teachers, and (b) attitudes toward early 
childhood education management, measurements of teachers’ teaching 
behavior and early childhood development. 
 Results showed that to create early childhood education 
management development in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan 
province, it should follow the following three models. The first model was the 
four management strategies in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan 
province to enhance quality of education. The second model was guidelines 
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for teaching and learning process of Border Patrol Police Schools in Bueng 
Kan province. These guidelines were composed of 5 approaches: combined 
grades learning management, integrated learning management, distance 
learning and teaching, cross-school teaching and learning, and inclusive 
learning management. The third model was monitoring and evaluation 
guidelines which were holding a clarification meeting, appointing a 
committee team for monitoring, evaluating according to objectives, making 
a conclusion and evaluation report, and analyzing and synthesizing 
evaluation results in order to get feedback on improvement or development. 
 According to development results, the executives gained overall 
knowledge and experience at the highest level. Creating academic 
development plan and supervision was also at the highest level.  Besides, all 
the 3 teachers gained knowledge and experience at the highest level. In 
other words, they conducted all 6 activities in teaching and classroom 
research and also had sufficient measurements. Development of the first 
year and the second year students through 4 aspects was found higher after 
the study, 87.21% and 86.46%, respectively. The schools gained more 
experience. Also, they had updated display boards, playgrounds, more 
playground equipment, herb gardens, and agricultural plots. The overall 
satisfaction in early childhood education management in 5 aspects were at 
the highest level. The parents’ collaboration was at the highest level (4.57). 
 

Keywords:  Educational Management Model,  Early Childhood Education,  
      Border Patrol Police School 
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1. ภูมิหลัง 
 
 การพฒันามนษุย์อย่างมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องเร่ิมตัง้แต่ปฏิสนธิ 
โดยเฉพาะในช่วงระดบัปฐมวยั ซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาทัง้ปวง ซึง่เป็นการ
พฒันาคณุภาพมนุษย์ท่ียัง่ยืนและป้องกันปัญหาสงัคมในระยะยาว (กระทรวง-
ศึกษาธิการ, 2550: 7) เน่ืองจากเด็กช่วงอายุนีมี้อตัราของการพฒันาการสูง ถ้า
เด็กได้รับการเลีย้งดท่ีูดีและถูกต้องตามหลกัจิตวิทยา และหลกัวิชาการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เดก็ก็จะพฒันาได้เตม็ตามศกัยภาพ 
 ประชาชนส่วนหนึ่งท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน มีความ
เป็นอยูท่ี่ฝืดเคือง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาด
แคลนบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอท าให้เด็กปฐมวัยขาด
โอกาสในการได้รับการเตรียมความพร้อมท่ีดี 
 ในปีงบประมาณ 2557 ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (2557: 126-129) ได้ท า
การวิจัย พบว่า การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ มีปัญหา ดังนี ้ผู้ บริหารขาด
ความรู้และขาดประสบการณ์ในการจดัท าแผนพฒันางานวิชาการ ครูขาดความรู้
ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ในแตล่ะวนัจดักิจกรรมไม่ครบ 6 กิจกรรม 
ไม่ท าวิจยัในชัน้เรียน และผู้บริหารไม่นิเทศการจัดการเรียนการสอน เคร่ืองมือ
ประเมินพัฒนาเด็กมีน้อย ไม่ครบพัฒนาการทุกด้าน ส่ือการเรียนการสอนมี
จ านวนน้อยไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่มีมุมประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน สนามเด็กเล่นมีเคร่ืองเล่นสนามจ านวนน้อย 
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ไม่เพียงพอ บางโรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาน้อย 
 จากสภาพปัญหาท่ีพบเป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับระบบการท างานใน
โรงเรียนทัง้ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจดัการ ระบบการจดัการเรียนการสอน และ
ระบบการนิเทศการเรียนการสอน ต้องแก้ไขโดยการพฒันาระบบการท างานให้
เอือ้ตอ่การพฒันา ปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาว่าต้องท าการ
แก้ไขปัญหาและน านวตักรรมมาพฒันาทัง้ 3 ระบบไปพร้อมกนั เรียกว่า รูปแบบ
การพฒันาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบจะพฒันาการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวัยได้ คือ ระบบบริหารจัดการใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management: SBM) เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพฒันา พฒันาครูและสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน จดัการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-
Based Learning: BBL) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ผลิตส่ือการสอน 
ประเมินผลพฒันาการเด็กโดยใช้เคร่ืองมือประเมินทุกด้าน ท าวิจยัในชัน้เรียน 
และระบบการนิเทศการเรียนการสอนใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 
2. ค าถามการวิจัย 
 
 1. รูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ เป็นอยา่งไร 
 2. ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการ
บริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จงัหวดับงึกาฬ เป็นอยา่งไร 
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3. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 
 2. เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดจากการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัโดย
ใช้รูปแบบการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 รูปแบบการพฒันาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบนี ้ผู้ วิจยัได้
ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการใช้รูปแบบการพฒันาการจดัการศึกษาจากตวั
แปรท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า ได้แก่ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน (ส านกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2559: 9) ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้
กระบวนการท างาน 4 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของ William Edwards Deming โดย
ใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle) สอดคล้องกบั นยัน์ปพร ดวงแก้ว (2550: 8) 
ให้แนวคิดว่าการน าวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีมีวงจรอย่างเป็นระบบ 
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายประเภท เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
ให้ดีขึน้ ซึง่ประกอบด้วย 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Do) 3) ขัน้
ประเมินผล (Check) 4) ขัน้ปรับปรุงและพฒันา (Action) และการท างานเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จต้องท างานอย่างเป็นระบบ ดงัท่ี สุพล วังสินธ์ (2545: 13) 
กลา่ววา่ เพ่ือให้เกิดการพฒันาปรับปรุง เปล่ียนแปลงในองค์กรต้องประกอบด้วย
ระบบการท างาน โดยมีผู้ เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ทัง้ผู้บริหาร 
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ครูผู้สอน นกัเรียน ชุมชน และผู้ เก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานจะส่งผลต่อผู้ เรียน
ให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดงันัน้ ผู้ วิจยัเห็นว่าการท างานภายในโรงเรียน
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จนัน้ต้องท าอย่างเป็นระบบ รูปแบบการพฒันาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบท่ีมีคุณภาพนัน้จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการนิเทศการ
เรียนการสอน จากฐานแนวคิดดงักลา่วน ามาสรุปเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคิดทฤษฎี 
1. ตัวแปรท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูหรือต ่า 
   1) กระบวนการบริหาร 
   2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   3) กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
2. PDCA เป็นกระบวนการท างาน 
3. การท างานเป็นระบบ 

รูปแบบการพัฒนา 
1. ระบบการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: 
SBM) 
2. ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: 
BBL) และวิจยัในชัน้เรียน 
3. ระบบการนิเทศการเรียนการสอน โดย
ใช้การนิเทศแบบมีสว่นร่วม (แต่ละระบบ
ใช้กระบวนการท างานตามวงจร PDCA) 

ผลการพัฒนา 
1. ความรู้และประสบการณ์ที่เอือ้ต่อการบริหารจดัการของผู้บริหาร 
2. ความรู้และประสบการณ์ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พฤติกรรมการสอนที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของครูผู้สอน 
3. พฒันาการเด็กปฐมวยั 
4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียนและแหลง่เรียนรู้ 
5. ความพงึพอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
นีเ้ป็นการวิจยัตอ่ยอดจากการวิจยัเร่ืองการศกึษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยั เป็นการวิจยัและพฒันา โดยใช้กระบวนการ 
PDCA ในการด าเนินงาน ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
ตะไก้ เป็นโรงเรียนอยู่ในความดแูลรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
การด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 4 ระยะ คือ 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขัน้ปฏิบตัิตาม
แผน (Do) 3) ขัน้ประเมินผล (Check) 4) ขัน้ปรับปรุงและพฒันา (Action) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
 
 5.1 ขัน้วางแผน (Plan) 

ขัน้วางแผน เป็นแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาสภาพปัญหาและส ารวจ
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยน าไปสู่การ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการ
พฒันาครัง้นีป้ระกอบด้วย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน 
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ในการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จากการศกึษาของ ศภุางค์จิต กลัยาแก้ว (2557) เร่ือง การศกึษาสภาพ
ปัญหาการจดัการศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนต ารวจ
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ตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ และงานเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบการ
จดัท าร่างแผนด าเนินงาน 

 
 5.2 ขัน้ปฏิบัตติามแผน (Do) 

ผู้วิจยัได้น าผลการสงัเคราะห์องค์ความรู้ในการบริหารการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) 2) ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain-Based Learning: BBL) และการวิจัยในชัน้เรียน 3) ระบบการนิเทศการ
เรียนการสอนโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพ่ือประชุมชีแ้จง ท าความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามกรอบแนวคิด การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน ผู้ บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้ สอน 
จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 คน  

 
 5.3 ขัน้ประเมินผล (Check)  

ผู้วิจยัได้ประเมินผลการปฏิบตัิการตามกรอบแนวคิด การจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน ใน
ระหวา่งการอบรม และเม่ือสิน้สดุปีการศกึษา 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 
  5.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิการ ได้แก่ ชดุฝึกอบรม
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 
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ได้แก่ แผนพฒันาวิชาการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวัย
ขณะท าวิจยั ได้แก่ แผนการจดัประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน  
   2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบตัิการ ได้แก่ 
   - แบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบการพัฒนาการจัด
การศกึษาปฐมวยัทัง้ระบบ 
   - แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัด
การศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบด้านความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
   - แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 
   - แบบประเมินพฤตกิรรมการสอนของครูผู้สอน 
   - แบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
  5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโดยมีล าดับ
ขัน้ตอนดงันี ้
   1) เก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์เร่ืองรูปแบบ
การบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบก่อนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ระหว่างวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลังการอบรม ระหว่างวันท่ี 18 
มิถนุายน พ.ศ. 2560 
   2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบ
การบริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบด้านความรู้ และประสบการณ์
ของผู้บริหารและครูผู้ สอนก่อนการพฒันาระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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   3) เก็บข้อมลูประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน
ก่อนการพฒันาระหว่างวนัท่ี 23 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันา
ระหวา่งวนัท่ี 6 - 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   4) เก็บข้อมูลประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัก่อนการ
พฒันาระหว่างวันท่ี 20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่าง
วนัท่ี 9 - 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   5) เก็บข้อมูลจากการสังเกตสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ก่อนการพฒันาระหว่างวันท่ี 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   6) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยก่อนการพัฒนาระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
  5.3.3 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้ บริหารและ
ครูผู้ สอน พฤติกรรมการสอนของครูผู้ สอน ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และการวิจยัในชัน้เรียน ใช้วิธีการ
บรรยาย 
   3) ข้อมลูพฒันาการเดก็ปฐมวยั ใช้วิธีการหาคา่ร้อยละ 
   4) ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวยั ใช้วิธีการหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.4 ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา (Action)  
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา รูปแบบการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กับ
กลุ่มเป้าหมายทัง้ จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ บริหาร จ านวน 3 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 คน ด้วยกระบวนการ
สนทนากลุม่ เพ่ือเป็นการพฒันางานตอ่ไป 
 
6. ผลการศึกษา 
 
 6.1 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ เป็นกระบวนการสงัเคราะห์
เอกสารและการสมัภาษณ์ ผู้บริหาร นกัวิชาการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดั
การศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ เพ่ือน าไปสู่การจัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการผู้บริหาร และครูผู้ สอนให้มีความรู้เร่ืองการพัฒนาการจัด
การศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ ไปสูก่ารปฏิบตั ิจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
พบวา่  
  1. กลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ จากการศึกษาวิจยั สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์หลกัได้ 4 กลยทุธ์ ดงันี ้1) กลยทุธ์เร่งพฒันาการบริหารวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) กลยุทธ์
พฒันาการบริหารงบประมาณด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการระดม 
ทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงาน
บุคคลด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
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การศึกษา และ 4) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
แหลง่เรียนรู้ ทัง้ในและนอกโรงเรียนเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา  
  2. แนวปฏิบตัิ ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ จากการสงัเคราะห์ข้อเสนอความต้องการ
ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ให้มีคุณภาพ และมุ่งเน้นแนวทางท่ี
สอดคล้องและตรงตอ่ความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดับงึกาฬ โดย
ค านึงถึง นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560: ออนไลน์) และบริบทของ
ชมุชนเป็นส าคญั สรุปได้ดงันี ้1) การจดัการเรียนรู้ แบบเรียนรวมช่วงชัน้ เป็นการ
จดักลุ่มก าหนดเป็นศนูย์รวมโรงเรียน โดยค านึงถึงสภาพท่ีตัง้ของการ ปกครอง 
คือ เทศบาลต าบล สภาพระยะทางการเดินทาง จดัประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เพ่ือชีแ้จงและหารือแนวด าเนินการเพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน
ร่วมกันในลักษณะการจัดการศึกษาเป็นช่วงชัน้ คือ จัดแบ่งการเรียนการสอน
ออกเป็นช่วงชัน้ วางแผนก าหนดจดัครูในโรงเรียน ในต าบลรวมกนั โดยจดัครูเข้า
สอนตามระดับช่วงชัน้ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของครู โดย
พิจารณาการจดัจ านวนครูตามเกณฑ์จ านวนครูท่ีจะท าการสอนในชัน้เรียน เพ่ือ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบศนูย์รวมโรงเรียนระดบัต าบล 2) การจดัการ
เรียนรู้ แบบบรูณาการ ซึ่งเป็นการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนท่ีมีครูไม่ครบชัน้ 
โดยพิจารณาด าเนินการจัดชัน้เรียนแบบช่วงชัน้ และการบูรณาการเนือ้หา
รายวิชาตามช่วงชัน้ การจดัชัน้เรียนแบบช่วงชัน้ อาจจดัให้สอดคล้องกับจ านวน
บคุลากรท่ีโรงเรียนมีอยู่โดยการรวมชัน้ท่ีติดกนัเข้าด้วยกัน 3) การเรียนการสอน
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ผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เป็นการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ- 
คีรีขนัธ์ เป็นการเน้นการจดัการศกึษาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ในโรงเรียน
ทั่วประเทศเป็นระบบฟรีทีวี 4) การจัดการเรียนรู้ แบบโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนพ่ีมีความพร้อมกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีอตัราการขาดแคลนครูไม่ครบชัน้แต่ไม่มาก มีปัญหาใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือขาดนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ระดบัมากและ
ต้องอยู่ใกล้กันระยะห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตร 5) การจดัการเรียนรู้ แบบการเรียน
รวมทุกชัน้เรียน รูปแบบการเรียนรวมทุกชัน้เรียนมีรูปแบบการจัดการ ดังนี ้
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนโรงเรียนตัง้แต ่2-5 โรงเรียน กระจายตวัตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 
ท่ีเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้าน ท่ีมีเส้นทางคมนาคม ระหว่าง 2-5 กิโลเมตร มีสภาพการ
คมนาคมท่ีสะดวกทุกฤดูกาล ให้คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ อาคาร
สถานท่ีท่ีเหมาะสมและตัง้อยู่ศูนย์กลาง หรือสามารถเดินทางได้สะดวก เป็น
โรงเรียนหลกัส่วนโรงเรียนท่ีเหลือเป็นโรงเรียนเครือข่าย ทางโรงเรียนน าผู้ เรียนทุก
ระดบัชัน้เรียนมาเรียนรวมท่ีโรงเรียนหลกั โดยได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะใน
การเดินทางมาเรียน มีการวางแผนจัดอัตราก าลังครู ทัง้ผู้บริหาร และครูสาย
ผู้สอน ตลอดจนบคุลากรเพ่ือปฏิบตัิงานร่วมกันท่ีโรงเรียนหลกั และน าทรัพยากร
จากโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ร่วมกันท่ีโรงเรียนหลัก และปรับสภาพโรงเรียน
เครือขา่ยเป็นแหล่งเรียนรู้  
  3. แนวปฏิบตัิ ด้านการติดตามประเมินผล จากการสงัเคราะห์
ข้อเสนอความต้องการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อรูปแบบและแนวทางในการการ
ติดตามประเมินผล ภายใต้หลกัการท างานเป็นทีม มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน 
บนพืน้ฐานความเป็นกัลยาณมิตร และมีความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ การให้ผู้ ท่ี



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

231 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท้ังระบบ 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตา่ง ๆ เพ่ือการนิเทศการศึกษา
ภายโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแนวปฏิบัติ ด้านการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประชุมชีแ้จง เพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูเก่ียวกับการด าเนินการตามรูปแบบการนิเทศ
การศกึษา 2) แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผล 
ตามวตัถปุระสงค์ ภายใต้ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์สังเกต หรือตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน 4) 
สรุปและรายงานผลการประเมิน 5) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุง หรือพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ตอ่ไป 
 
 6.2 ผลท่ีเกิดกับผู้บริหารและครูผู้สอนภายหลังการพัฒนา พบวา่  
  1. ผู้ บริหารมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเอือ้ต่อการบริหาร
จัดการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 2μ = 4.59) อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
รายการ (8 รายการ) และมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้สงูกวา่ก่อนการพฒันาทกุรายการ 
  2. ครูผู้ สอนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเอือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( 2μ = 4.59) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ (11 รายการ) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ทุกรายการสูงกว่าก่อนการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด และมี
คา่เฉล่ียเพิ่มขึน้สูงกว่าก่อนการพฒันาทุกคน ครูผู้สอนคนท่ี 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.64 ครูผู้ สอนคนท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 และครูผู้ สอนคนท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.95 ทกุคนปฏิบตัิได้ในระดบัมากท่ีสดุทกุรายการ และมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้
สงูกวา่ก่อนการพฒันาทกุรายการ 
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 6.3 พัฒนาการเดก็ปฐมวัยภายหลังการทดลอง พบวา่ 
  1. ระดบัชัน้อนบุาล 1 เด็กปฐมวยัมีพฒันาการโดยภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 87.21 เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง 39.00 และเพิ่มขึน้ทุกด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา โดยพฒันาการ
ด้านสติปัญญา มีร้อยละเพิ่มขึน้มากท่ีสุด เท่ากับ 47.89 และพัฒนาการด้าน
ร่างกาย มีร้อยละเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 33.22 
  2. ระดบัชัน้อนบุาล 2 เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการโดยภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 86.46 เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง 40.36 และเพิ่มขึน้ทุกด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา โดยพฒันาการ
ด้านสงัคม มีร้อยละเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ เท่ากบั 49.50 และพฒันาการด้านร่างกาย 
มีร้อยละเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 29.76 
 
 6.4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ภายหลังการพัฒนา พบวา่ มีมมุเสริมประสบการณ์เพิ่มขึน้เพียงพอตาม
หลักวิชาการ ป้ายนิเทศมีจ านวนเพิ่มขึน้เพียงพอสวยงาม มีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับเนือ้หา มีสนามเด็กเล่นทุกโรงเรียนและมี
เคร่ืองเล่นสนามเพียงพอ สวนสมุนไพรได้รับการดูแลรักษาและมีพืชสมุนไพร
เพิ่มขึน้ แปลงเกษตรได้รับการดแูลเอาใจใสม่ากขึน้ มีการปลกูผกัเพิ่มขึน้ 
 
 6.5 ด้านความพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายหลัง
การพัฒนา พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ด้านเด็กปฐมวัย และด้านผู้ ปกครอง โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ( 2μ = 4.56) 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

233 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท้ังระบบ 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

เพิ่มขึน้จากระดบัน้อย เป็นระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวยั มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้มากท่ีสุด เท่ากับ 2.80 และด้านการจัดการเรียนการ
สอนมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 2.58 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในระดบั
มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.57 
 
7. การอภปิรายผล 
 
 7.1 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย  

1. กลยทุธ์ การบริหารโรงเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จงัหวดับงึกาฬ เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษา สอดคล้องกับหลกัการและแนว
ปฏิบตัิท่ีใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
จดัการและการบริหารงาน ทัง้ด้านวิชาการ ด้านบคุลากร งบประมาณ การบริหาร
ทั่วไป ต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นหลักตามท่ี
นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอ แนวทางและกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพสู่การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึน้ในด้านการบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนการสอนและด้านคณุภาพนกัเรียน การบริหารงานเชิงกล
ยทุธ์ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1)
กลยทุธ์เร่งพฒันาการบริหารวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 2) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงบประมาณด้านการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา 3) 
กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงานบุคคลด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพของ
บคุลากรเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา 4) กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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ทัว่ไปด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทัง้ในและนอกโรงเรียน เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
การศกึษา ทัง้นี ้ผู้ เก่ียวข้องทกุคนต้องมีส่วนรวมในทกุขัน้ตอน การบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงจ าเป็นต้องจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมให้ สอดคล้องและ
ความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน ซึ่งมีความผกูพนักบัโรงเรียนอย่างแนบแน่นมา
ตัง้แต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 2558: 
ออนไลน์) 
  2. แนวปฏิบตัิ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ จากการสงัเคราะห์ข้อเสนอความต้องการ
ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมุ่งเน้นแนวทางท่ี
สอดคล้องและตรงตอ่ความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั
บงึกาฬ ซึ่งเป็นการน าหลกัการสู่การปฏิบตัิในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัเกิดขึน้จากพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญ
ท่ีสุด คือการจัดการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
ตนเอง ตามก าลงัหรือศกัยภาพของแตล่ะคน แตเ่น่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนมีความ
แตกตา่งกนัทัง้ด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนดั และยงัมีทกัษะพืน้ฐาน
อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ อนัได้แก่ ความสามารถในการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดบัสติปัญญา และการแสดงผลของ
การเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีตา่งกนั จงึควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้ เรียนแต่ละคน และผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญใน
กลไกของการจดัการนีคื้อ ครู ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนบทบาท
ของครู โดยควรเร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ต้องเปล่ียนจากการยึดวิชาเป็นตวัตัง้ มาเป็นยึดมนษุย์หรือผู้ เรียนเป็นตวั
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ตัง้หรือท่ีเรียกว่า ผู้ เรียนเป็นส าคญั ครูต้องค านึงถึงหลกัความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ออนไลน์) ทัง้นี ้ในการน าสู่การ
ปฏิบตัิแล้วจะมุ่งเน้นแนวทางท่ีสอดคล้องและตรงต่อความต้องการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยค านึงถึง นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560: ออนไลน์) 
และบริบทของชุมชนเป็นส าคญั ซึ่งมีรูปแบบและแนวด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ผู้ สอนสามารถศึกษากระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
เรียนรู้สาระวิชาและทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ เรียนมีความรู้   
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถน ากิจกรรมการเรียน
การสอนบางกิจกรรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการฝึกทกัษะการ
อ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้และการ
สอบต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ออนไลน์); (ธีระพร อายุวัฒน์, 2552: 
98-103) 
  3. แนวปฏิบัติ ด้านการติดตามประเมินผลภายใต้หลักการ
ท างานเป็นทีม มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน บนพืน้ฐานความเป็นกัลยาณมิตร 
และมีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ การให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ซึง่แนวปฏิบตั ิด้านการติดตามประเมินผล และให้ได้ข้อมลู
ย้อนกลับในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด 
บึงกาฬ การติดตามประเมินผล อนัเป็นการให้ค าแนะน าส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการศกึษา และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ครู ในการปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยผู้ติดตามประเมินผลจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างความสามคัคีอนัดีตอ่กนั อีกทัง้เป็นการ
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ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอน ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท างานของครูให้ดีขึน้ (กมลวรรณ รอดจ่าย, 2552: 
118-124) ซึ่งผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการติดตามประเมินผล อนัได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และคณะครู
ผู้ ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา จึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้กว้างขวางในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาครู เช่น มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแผนการศึกษา นโยบายการศึกษา และเนือ้หาสาระใน
หลักสูตร พร้อมกับมีคุณสมบตัิหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น (วรรณพร สุข
อนนัต์, 2550: 83-86) 
 
 7.2 ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ พบวา่ ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
เอือ้ต่อการบริหารจดัการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ครูผู้สอนมีความรู้
และประสบการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
สงูกว่าก่อนการพฒันา มีพฤติกรรมการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด สูงกว่าก่อนการพัฒนา ทัง้นี ้เป็นเพราะการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) ท าให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดั
การศกึษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชมุชน ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ท าในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนแบบร่วมด้วยช่วยกัน และการ
ท างานโดยใช้วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (Deming) คือ การวางแผน (Plan) ปฏิบตัิ
ตามแผน (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และก าหนดมาตรฐานและ
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Action) ช่วยให้การบริหารจดัการด าเนินไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ บริหาร และครูผู้ สอนเกิดความรู้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์ เอือ้อ านวยต่อการบริหารจดัการและการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Brown, J. A. (1998: 153) พบว่า 
สหสมัพนัธ์ทางสถิติระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้การบริหารโรงเรียนเพิ่มขึน้ และท าให้ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสงูขึน้ Wilson, R. J. (2001: 337) พบว่า ความส าเร็จของการบริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากผู้น าในโรงเรียนมีบทบาทในการตดัสินใจ เพิ่ม
บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาการส่ือสารผู้ น าใช้ภาวะแบบ
เกือ้หนุนหรืออ านวยความสะดวก ผู้ มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจ
กบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และอรอุมา รอดแย้ม (2554: 429) พบว่า 
ผู้บริหารและครูของสถานศึกษามีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระบบพีดีซีเอ (PDCA) ทกุรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 
 7.3 ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ภายหลงัการน ารูปแบบการพฒันาการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบมาใช้ในการพฒันาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ท าให้เด็กปฐมวยัระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 และชัน้อนุบาล
ปีท่ี 2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติ-
ปัญญาสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองทัง้ 4 ด้าน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ทัง้นี ้เป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: 
BBL) ช่วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่เกิดความตึงเครียดขณะ
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เรียน ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมผ่านการเล่นด้วยตนเอง การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างครูผู้ สอนกับผู้นิเทศ ช่วยให้ครูผู้ สอนมีความรู้ 
ความสามารถในการเตรียมการสอน การผลิตส่ือ การใช้ส่ือประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยัในชัน้เรียนช่วยให้ครูผู้สอนรู้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง การบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) รูปแบบ
บริหารโดยคณะกรรมการสถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ความต้องการอยากเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เอรินทร์ แสวงลาย (2551: 77-78) พบว่า นกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนเฉล่ีย
พฒันาการทัง้ 4 ด้าน เพิ่มขึน้ทกุด้าน และมีพฒันาการสงูกว่านกัเรียนชัน้อนบุาล
ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Ozden, M. & Gultekin, M. (2008: 1-17) พบว่า ผู้ เรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ท าให้
ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ประสิทธ์ิ ตนัมี (2551: 93) พบว่า หลงัจากได้พฒันางานวิชาการโดย
ใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนบ้านวังรวก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนปีการศกึษา 2549 สงูกว่า 
ปีการศึกษา 2548 พิสมยั อะโน (2546: 1) พบว่า การเปรียบเทียบความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู พบว่า หลงัการใช้การนิเทศ
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แบบมีส่วนร่วม มีคะแนนสงูกว่าก่อนการอบรมพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และ เทวินทร์ พนัธุ์เทศ (2543: 322) พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมี
สว่นร่วมมีความเหมาะสม ครูผู้สอนทกุคนมีความสนใจพฒันาตนเองมากขึน้ น า
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้เร็วขึน้ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง พบการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น 
ครูมีการสอนด้วยโครงงาน จดัปา้ยนิเทศ จดันิทรรศการ ปรับปรุงห้องสมุด และ
ชมุชนมีสว่นร่วมสนบัสนนุการเรียนการสอนมากขึน้ 
 
 7.4 ด้านความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ภายหลงัการพฒันาโดยใช้รูปแบบ การบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ พบว่า 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน คือ 
ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอน ด้านเด็กปฐมวัย ด้านผู้ปกครอง และสูงกว่าก่อนการพฒันาทุกด้าน ทัง้นี ้
เป็นเพราะการแบง่ระบบงานในโรงเรียนออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจดัการ 
ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการเรียนการสอน และน า
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้เป็นรูปแบบการพฒันาการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยั ทัง้ 3 ระบบ คือ ระบบการบริหารจัดการใช้การบริหารแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
วิชาการแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคณุภาพ (Deming) ระบบการจดัการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 
Learning: BBL) และการท าวิจัยในชัน้เรียน ระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
ผู้ นิเทศท าการนิเทศตามขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดย
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ด าเนินการทัง้ 3 ระบบไปพร้อมกันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ บริหาร ครูผู้ สอน  
และผู้ปกครอง เกิดความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการ ด้าน
การจดัการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านเด็กปฐมวยั และ
ด้านผู้ ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilson, R. J. (2001: 337) พบว่า 
ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากผู้น าในโรงเรียนมี
บทบาทในการตดัสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาการ
ส่ือสาร ผู้น าใช้ภาวะแบบเกือ้หนุนหรืออ านวยความสะดวก ผู้ มีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสิทธ์ิ ตนัมี 
(2551: 93) พบว่า ครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนบ้าน
รวกอยู่ในระดบัมาก เบจมาศ สามชาลี (2553: 153-154) พบว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก วิภาฤดี วิภาวิน (2554: 225) พบว่า ผู้บริหาร ครู และเด็กปฐมวยัมี
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานท่ีพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก และเทวินทร์ พนัธุ์เทศ (2543: 322) 
พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียน
มีภาวะผู้น า และสามารถบริหารจดัการภายในโรงเรียน มีความกระตือรือร้นใน
การพฒันาโรงเรียนและเข้ากับชุมชนได้ดี ครูผู้สอนทุกคนมีความสนใจพัฒนา
ตนเองมากขึน้ 
 สรุปว่า ผลการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัโดยใช้รูปแบบการ
บริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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จงัหวดับงึกาฬ มีผลท าให้ผู้บริหาร และครูผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์ เด็ก
ปฐมวยั มีพฒันาการสงูขึน้ทกุด้าน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การน ารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ครัง้นี ้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสงู
นัน้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ควรค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้
  1. หลกัการส าคญัในรูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวัย คือ การน านวัตกรรมท่ีเอือ้ต่อการท างานเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองท่ีจะส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพึ่งพา
ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนควรจดัท าแผนพฒันาวิชาการ/แผนปฏิบตัิการท่ีเอือ้
ตอ่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และบริบทของโรงเรียน และจัดท าแบบมีส่วนร่วมของผู้ บริหาร ครูผู้ สอน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และองค์กรท้องถ่ิน 
  3. วิธีพัฒนาในรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทัง้ระบบนี ้ควรพัฒนาไปพร้อมกันทัง้ระบบบริหารจัดการ ระบบการ
จัดการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการเรียนการสอนไปพร้อมกันอย่าง
ตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงถึงกนั 
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  4. วิธีการพัฒนาดังกล่าวควรให้ความส าคัญทัง้การพัฒนา
บคุลากร สภาพแวดล้อม และแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอ่ืน เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้
อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 
  2. ควรวิจยัพฒันาเก่ียวกับการน านวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และการนิเทศการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือการ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  3. เน่ืองจากครูผู้ สอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สว่นมากไมมี่วฒุิทางการศกึษา ไมไ่ด้เรียนมาทางสาขาการศึกษาปฐมวยัโดยตรง 
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั จงึควรท า
วิจัยหลักสูตรระยะสัน้พัฒนาครูผู้ สอนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
จดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 
  4. ควรวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัรูปแบบอ่ืนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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