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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแนวทางที่เป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ 

ด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้และด้านงบประมาณ ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถาน

ศึกษากับหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

การด�าเนินการวจัิยม ี3 ระยะ คือ ระยะที ่1 การศกึษาบรบิททีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางการใช้ทรพัยากร

ทางการศกึษาร่วมกนั ระยะที ่2 การจดัท�าร่าง การตรวจสอบ การทดลองใช้และการประเมนิแนวทางในการ

ใช้ทรัพยากรทางการศกึษาร่วมกนั ระยะที ่3 การพัฒนาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการ

ศึกษาร่วมกันฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย  

9 แนวทาง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าธุรการกลาง 2) การเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น 3) ศูนย์การเรียนรู้  

4) ครอูาสา 5) ครหูมนุเวยีน 6) ความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา 7) สนามกฬีากลาง 

8) คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ 9) ห้องสมุดเคลื่อนที่

 ABSTRACT

The objective of this research was to develop feasible, appropriate, efficient and 

effective guidelines for sharing educational resources, i.e. personnel, buildings, learning 

media and budget among schools under Roi – et Educational Service Area Office 1.

The research was conducted in 3 phases : Phase 1, study of the context related 

to educational resource sharing; Phase 2, drafting, checking, experimenting and evaluating 

the guidelines for sharing of educational resources; Phase 3 developing and finalizing the 

guidelines for sharing of educational resources.
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The research found that feasible, appropriate, efficient and effective guidelines for 

sharing of educational resources among schools under Roi – et Educational Service Area 

Office 1 included 9 measures: 1) common correspondence secretary, 2) common learning 

in the same class by students from different schools, 3) learning center, 4) volunteer  

teachers, 5) revolving teachers, 6) cooperation between education institutions and other 

education agencies, 7) common sports facilities, 8) mobile computers and 9) mobile library.

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติสาระส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้

หลายประการ อาท ิก�าหนดให้บคุคลมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีร่ฐั

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐจะต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน 

ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  

การปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความรู้และปลูก

ฝังจติส�านึกทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ 

สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ค�านึงถึงการมี

ส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชนเป็นต้น หลกัการปฏริปูการศกึษาเหล่านีไ้ด้รบัการตรา

ไว้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และในกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านการบริหารบุคคล 

ด้านโครงสร้างองค์การและด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อาทิเช่น การยุบรวม กระทรวง

ศกึษาธกิาร ทบวงมหาวทิยาลยัและส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ มารวมเป็นกระทรวงเดยีวกนั

ใช้ชื่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และการก�าหนดโครงสร้าง

ทางการบริหารใหม่ขึ้นมา 5 หน่วยงานหลัก คือ 1.) ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  

2.) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3.) ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

4.) ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 5) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งแต่ละ

ส�านักงานมีฐานะเป็นกรมและรับผิดชอบภารกิจในส่วนของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอ�านาจหน้าที่ รับผิดชอบดูแลการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในด้านนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งการ

ก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผล ส่งเสรมิพฒันานวตักรรมทางการศกึษา และสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร

เพ่ือการศกึษา โดยโครงสร้าง สพฐ. จดัตัง้และก�ากบัดแูลส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (สพท.) ซึง่เป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษาในระดับพื้นที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน

มัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีทั้งหมด จ�านวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา มีอ�านาจ

หน้าที่ในการก�ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิน่ให้สามารถจัดการศึกษาตามนโยบาย และมาตรฐานการศกึษา ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการศกึษาของ

บคุคล ครอบครวั องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั

สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากนี้ กฎหมายยังก�าหนดให้ 

สพฐ. กระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารทั่วไป ด้านการเงินและ

งบประมาณ ด้านการบรหิารงานบคุคลและด้านวชิาการ รวมทัง้การประสานกบัหน่วยงานการศกึษาในสงักดัอืน่  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตพื้นที่นั้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาไป

สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆนั้น พบว่า มีปัญหาส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็น

ปัญหาต่อเน่ืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษา วิเชียร เกตุสิงห์ 

และคณะ (2531 ; อ้างถึงใน ปรีชา คมัภีรปกรณ์, 2541 : 28-32) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากร

ทางการศกึษา ในระหว่างปี 2529-2531 พบว่า สถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ โดยภาพรวมขาดแคลนครูประมาณหนึ่งหมื่นคนเศษหรือประมาณร้อยละ 3.6 ของจ�านวนครูที่มี

ทัง้หมดในขณะนัน้ และสถานศกึษาสังกดักรมสามญัศกึษากข็าดแคลนครปูระมาณห้าพนัสีร้่อยคนเศษ หรอื

ประมาณร้อยละ 6 ของจ�านวนครูที่มีอยู่ในขณะนั้น ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเป็น 

รูปธรรมจนถึงปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบ  

3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 146-148) พบว่าการระดมทรัพยากรมีความก้าวหน้าน้อย  

การจดัสรรเงนิอดุหนุนรายบคุคลมคีวามก้าวหน้าปานกลาง การใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษายงัมคีวามก้าวหน้าน้อย 

เนือ่งจากเพิง่เริม่โครงการ น�าร่อง การปรบัปรงุระบบการจดัการงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน และภายใต้

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษานั้น พบว่า ในทางตรงกันข้าม สถานศึกษาต่างๆ มีความ

ต้องการด้านทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกปีงบประมาณ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 มอี�านาจหน้าทีใ่นการบริหารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ 7 อ�าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอศรีสมเด็จ อ�าเภอจังหาร อ�าเภอเชียงขวัญ อ�าเภอทุ่งเขาหลวงและอ�าเภอธวัชบุรี  

มีสถานศึกษาในสังกัด จ�านวนทั้งสิ้น 261 แห่ง จ�าแนกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน 124 แห่ง  

สถานศึกษาขนาดกลาง จ�านวน 122 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ�านวน 10 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ ่

พิเศษ 5 แห่ง และหากพจิารณาตามประเภทหรอืระดบัการจดัการศกึษาแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น โรงเรยีน

ประถมศกึษา จ�านวน 241 แห่ง โรงเรยีนมธัยมศกึษา 20 แห่งโดยมโีรงเรยีนเอกชน จ�านวน 16 แห่ง จ�านวน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 4,213 คน จ�าแนกเป็นข้าราชการครู จ�านวน 4,092 คน บุคลากร

ทางการศกึษา จ�านวน 116 คน ลกูจ้างประจ�า จ�านวน 5 คน สถานศกึษาในสงักดัมปัีญหาเกีย่วกบัทรพัยากร

ทางการศึกษาดังนี้ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2551: 18-30)

ด้านบคุลากร ในเชงิปรมิาณ พบว่า สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษามคีรเูกนิเกณฑ์อตัราก�าลงัตามที่

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�าหนด จ�านวน 13 แห่ง ครูพอดีเกณฑ์ 

จ�านวน 10 แห่ง และครูต�่ากว่าเกณฑ์ จ�านวน 28 แห่ง โดยในภาพรวมมีครูระดับมัธยมศึกษาต�่ากว่าเกณฑ์ 
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จ�านวน 190 อตัรา ส�าหรบัสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา พบว่ามคีรเูกนิเกณฑ์จ�านวน 80 แห่ง พอดเีกณฑ์ 

48 แห่ง และครูต�า่กว่าเกณฑ์ จ�านวน 31 แห่ง เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบว่ามอีตัราครเูกินเกณฑ์ 258 อตัรา 

ส�าหรบัในเชิงคณุลกัษณะ พบว่า ในสถานศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษานัน้ แม้จะมคีรคูรบ

ห้องเรยีนแต่ขาดแคลนครทูีม่วีฒุใินสาขาวชิาเอกทีต้่องการความช�านาญการหรอืความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

กล่าวคือ ขาดแคลนครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ�านวน 14 แห่ง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ�านวน 14 แห่ง และวิชา

เอกภาษอังกฤษ จ�านวน 3 แห่ง โดยสถานศึกษาเหล่านี้ต้องใช้ครูที่มีวุฒิสาขาอื่น มาท�าการสอนแทน  

และในส่วนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้น พบว่า ยังมีปัญหาการกระจายและการขาดแคลนครูในสาขา

วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กล่าวคือ ขาดแคลนครูฟิสิกส์จ�านวน 18 แห่ง วิชาเอกเคมี จ�านวน 17 และวิชา

เอกชีววิทยา จ�านวน 16 แห่ง นอกจากนี้ทั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังขาดแคลน 

ครูทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะในสาขาอื่นๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ส�าหรับสถานศึกษาที่เปิดสอน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ปัญหาที่ส�าคัญยิ่งก็คือ การที่มีครูไม่ครบชั้นในสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมี จ�านวน 123 แห่ง  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาด้านบุคลากรส�าหรับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 1 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ

ด้านอาคารสถานที่ พบว่า มีสถานศึกษาที่มีอาคารสถานที่ ห้องสมุด สนามกีฬา สระว่ายน�้า  

ห้องปฏบิตักิารต่างๆอาท ิห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 

เป็นต้น ซ่ึงมคีณุภาพและมาตรฐานอยูเ่ฉพาะในสถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 

ในขณะทีส่ถานศกึษาขนาดเลด็ยงัขาดแคลนสิง่ดังกล่าวอยูเ่ป็นจ�านวนมาก หากพจิารณาในเชิงประสทิธภิาพ

จะพบว่าอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเป็น 1 ต่อ 17 ในขณะที่อัตราส่วนห้องเรียน

ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่ามีอัตราส่วน 1 ต่อ 39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้อาคาร

สถานที่หรือความคุ้มค่าในการลงทุนด้านอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างยังเป็นปัญหาส�าหรับสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านสื่อและอุปกรณ์ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลยัง 

ไม่ติดตั้ง Internet จ�านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนทรายทองวิทยา อ�าเภอศรีสมเด็จ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด

เล็กที่มีนักเรียนต�่ากว่า 60 คน จะขาดแคลนห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนจะจัดให้ทุกคนเท่า ๆ กัน คือระดับก่อน

ประถมศึกษา คนละ 1,700 บาท ประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 3,500 บาท 

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 3,800 บาท ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการน�าไปพัฒนาสื่อ และกระบวนการเรียนการสอน เพราะงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งต้องน�าไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียน

จึงเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความพร้อมในด้าน

ทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์

เพ่ือการเรยีนรู้และด้านงบประมาณ ในสถานศกึษาบางแห่งอาจมีทรพัยากรบางอย่างเพยีงพอต่อการบรหิาร

จดัการแต่อาจขาดแคลนทรพัยากรอกีบางอย่างท่ีจะน�าไปสูก่ารบรหิารจดัการทีด่มีปีระสทิธผิล เพราะว่าโดย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

หลักการแล้ว การบริหารการศึกษาจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและ

ปรมิาณเพยีงพอ ต้องได้รบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานมากพอ ต้องมวัีสดสุิง่ของตามความต้องการ

ของโครงการและแผนงาน และจะต้องมีระบบบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ในสภาพที่ทั้งขาดแคลนและขาดสมดุลเช่นน้ี จึงเป็นการสมควรที่จะต้องแสวงหาแนวทางท่ี 

หลากหลายในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ซ่ึงเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือพัฒนาแนวทางที่เป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

และด้านงบประมาณ ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) มีขอบข่ายการวิจัย ดังนี้

1.  ด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1.1 สถานศึกษา จ�านวน 261 แห่ง หน่วยงานการศึกษา จ�านวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 1.2  กรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จดีเยี่ยม จ�านวน 2 กรณีศึกษา

2.  ด้านระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย ด�าเนินการวิจัย ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง 

เดือนกันยายน 2556

3.  ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเพือ่พฒันาแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศึกษาร่วมกนัระหว่าง

สถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ด้านบุคลากร 

ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ และด้านงบประมาณ

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 เป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบขั้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนี่ง

4.2  ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

5.  วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัยมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา เขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 
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และด้านงบประมาณ ประกอบด้วย

1.  สภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

 ร่วมกนัระหว่างสถานศกึษากบัสถานศกึษาเป็นการศึกษา จากกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นสถานศกึษา

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 จ�านวน 261 แห่ง ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

หรือผูรั้กษาการในต�าแหน่ง จ�านวน 261 คน เก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบบสอบถามปลายเปิด วเิคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล  

ในรูปตารางและความเรียง

 2.  สภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาคอืหน่วยงานการศึกษาทีต่ัง้ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็เขต 1 จ�านวน 17 แห่ง 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา จ�านวน 17 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานการ

ศึกษา จ�านวน 3 คน ได้แก่ผู้อ�านวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ดและผูอ้�านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ หวัหน้าส่วนราชการ

ระดับจังหวัด จ�านวน 5 คนได้แก่ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการงานการท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอ จ�านวน 9 คน ได้แก่

สาธารณสขุอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ สาธารณสขุอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน สาธารณสขุอ�าเภอธวชับรุ ีเกษตรอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน เกษตรอ�าเภอเชียงขวัญ สหกรณ์อ�าเภอศรีสมเด็จ สหกรณ์อ�าเภอจังหาร ปศุสัตว์อ�าเภอศรี

สมเด็จและปศุสัตรอ�าเภอทุ่งเขาหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ และเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�าเสนอข้อมูลทั้ง 

2 ส่วนโดยการจัดกลุ่มข้อมูล (Group) ในรูปตารางและความเรียง

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการศึกษากรณีตัวอย่างขององค์การท่ีประสบความส�าเร็จจากการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกัน ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 

และด้านงบประมาณจ�านวน 2 กรณี ได้แก่ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการที่ด�าเนิน

การในรูปแบบและลกัษณะเดียวกันในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศ โดยเลอืกศกึษากรณขีองส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กด้วยหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี เป็นโครงการท่ี

ด�าเนนิการในรปูแบบและลกัษณะเดียวกนัในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศเช่นเดยีวกบัโครงการครพูระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน   

ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้ 2 กรณ ีได้แก่ ผูร้บัผดิชอบหรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัโครงการ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา น�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ระยะที ่2 การจัดท�าร่าง การตรวจสอบ การทดลองใช้ และการประเมนิแนวทางในการใช้ทรพัยากร

ทางการศึกษาร่วมกันโดยมีกิจกรรมส�าคัญในการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 
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ขัน้ตอนที ่1 การจดัท�าร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วม เป็นข้ันตอนการวเิคราะห์ 

(Analysis) ข้อมูลซึ่งเป็นข้อค้นพบ จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการ

ศกึษาร่วมกนัในระยะที ่1 และน�ามาสงัเคราะห์ เพือ่จดัท�าเป็นร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษา

ร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้และด้าน 

งบประมาณ

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากร

ทางการศึกษาร่วมกันตามที่ก�าหนดไว้ในขั้นที่ 1 โดยการประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็เขต 1 ซึง่มจี�านวน 15 คน ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ร่างแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยการจัดท�า

โครงการน�าร่อง เป็นการสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และเลือกร่างแนวทางในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกัน ตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง มาจัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง และน�าสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือนการศึกษาโดยมีโครงการน�าร่อง จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดหาบุคลากรกลางด้านงานธุรการส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โครงการท่ี 2 

โครงการการเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น โครงการที่ 3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 การประเมินแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เป็นขั้นตอนการประเมิน

แนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนัในด้าน ความมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยการเกบ็

รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากผลการด�าเนินการของโครงการน�าร่อง ทัง้ 3 โครงการ วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์

เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ระยะที ่3 การพฒันาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศกึษาร่วมกนั มกีจิกรรม

ส�าคัญ 2 ขั้นตอน คือ

ขัน้ตอนที ่1 การพฒันาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนั โดยการ

จัดประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางใน

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันโดยการพิจารณาแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันที่

เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ขัน้ตอนที ่2 การปรบัปรงุและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกัน เป็นการ

น�าเอาข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมด มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแนวทางและพัฒนาแนวทาง

ในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แล้วก�าหนดเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันฉบับสมบูรณ์ โดยแนวทางในการใช้

ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันแต่ละแนวทาง ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ ข้ันตอนและกิจกรรม

ส�าคัญ ข้อควรค�านึง และประโยชน์ที่ได้รับ



Vol.4 No.1 January - June 2015332

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

6.  ผลการวิจัย

6.1  ด้านบุคลากร

 การใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา มีสถานศึกษาใช้บุคลากรร่วมกัน

จ�านวน 158 แห่ง (ร้อยละ 60.68) แนวทางการใช้โดยสรุป คือ การใช้บุคลากรร่วมกันเป็นบางโอกาส  

หรือเป็นครั้งคราวตามภารกิจหรือความจ�าเป็นแล้วแต่กรณี การน�านักเรียนไปเรียนกับครูในสถานศึกษาอื่น

ทีม่คีรูช�านาญการเป็นการเฉพาะและการแลกเปลีย่นนกัเรียนและครใูนการเรยีนการสอนแบบศนูย์การเรยีน 

สถานศกึษาส่วนมากมคีวามต้องการใช้ครรู่วมกนัทีม่วีฒุกิารศกึษาในสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ คณติศาสตร์

และ คอมพิวเตอร์ ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญคือ บุคลากรไม่เพียงพอท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ  

ส�าหรับการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาใช้บุคลากร

ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดมากเป็นอันดับแรก จ�านวน 73 แห่ง  

(ร้อยละ27.97) และใช้บุคลากรร่วมกับส�านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดน้อยท่ีสุด 

จ�านวน 7 แห่ง (ร้อยละ2.68) แนวทางการใช้บุคลากรร่วมกันที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้บุคลากร

ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) การก�าหนดกลยุทธ์หรือโครงการในการใช้บุคลากรร่วมกันในด้าน

ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้และการสร้างโอกาส รวมท้ังการแก้ปัญหาให้แก่นกัเรยีนในขณะเดียวกนั 

และ 3) การทีค่รขูองศูนย์การศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัจังหวดัร้อยเอด็และหน่วยงานในสงักดั ช่วย

สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.2  ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้

 การใช้อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา พบว่า  

มีการใช้อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจ�านวน 155 แห่ง (ร้อยละ 59.55) แนวทางการใช้ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ การน�านักเรียนไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร่วมกันหรือการไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษา และการใช้สนามกีฬาเป็นบางโอกาส และสถานศึกษามีความต้องการให้มีสนามกีฬา 

หรือสระว่ายน�า้ ทีไ่ด้มาตรฐาน ห้องสมดุ และห้องปฏบัิตกิารต่างๆ ในกลุม่เครอืข่ายสถานศกึษา เพือ่สามารถ

ใช้ร่วมกันได้โดยสะดวก ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญของการใช้อาคารสถานท่ีร่วมกัน คือ การขาดแคลนงบ

ประมาณและสถานศึกษาส่วนหน่ึงต้ังอยู่ห่างไกลกัน ส่วนการใช้อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา พบว่าสถานศกึษาใช้อาคารสถานทีร่่วมกับส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดมากที่สุด จ�านวน 73 แห่ง (ร้อยละ 27.97) โดยการใช้ห้องประชุม

อบรม จัดนิทรรศการ และใช้ส�านักงานสาธารณสุขเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ประสบปัญหา คือ ข้อจ�ากัดในเรื่อง

งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และขาดการวางแผนการใช้

อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

6.3  ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

 สถานศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจ�านวน 126 แห่ง (ร้อยละ 48.31) ซึ่งมี

แนวทางทีส่�าคญั คอื การใช้คอมพวิเตอร์และสือ่อปุกรณ์ในห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์โดยการจดัเป็นหน่วย

สือ่เคล่ือนที ่หรอืการน�านกัเรยีนไปเรยีนรูย้งัแหล่งสือ่โดยตรง โดยสถานศกึษามคีวามต้องการใช้สือ่ประเภท

คอมพิวเตอร์ร่วมกันมากที่สุด ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อร่วมกัน คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้สื่อ 
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หรอืไม่สามารถเคลือ่นย้ายสือ่ไปหานักเรียนได้เพราะขาดงบประมาณในการด�าเนนิการ ส่วนการใช้สือ่อุปกรณ์

เพือ่การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา พบว่า มกีารใช้สือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู้

ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัร้อยเอด็และหน่วยงานในสงักดัมากทีส่ดุ จ�านวน 84 แห่ง (ร้อยละ 32.18) 

แนวทางการใช้ร่วมกันโดยสรุป คือ การน�านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานการศึกษาโดยตรง ตามข้อ

ตกลงหรือตามที่มีการประสานงานแล้วแต่กรณี หรือน�าสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ไปสาธิตหรือแสดงให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ปัญหาในการใช้สื่อร่วมกันที่ส�าคัญ 

คอื ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณในการสนับสนุนการใช้สือ่ หรอืสือ่บางประเภทต้องอาศยัผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ

ในการใช้และดูแลรักษา 

6.4  ด้านงบประมาณ

 การใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา มีจ�านวน 67 แห่ง (ร้อยละ 

25.84) โดยโรงเรียนในเครือข่ายจัดท�าโครงการร่วมกันเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

และใช้งบประมาณรายหัวนักเรียนในการเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแข่งขันกีฬาร่วมกัน  

ส่วนการใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการใช ้

งบประมาณร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุด จ�านวน 60 แห่ง (ร้อยละ 22.99) โดยการ

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายส�าหรบัครพูระสอนศีลธรรม มีสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกบัส�านกังานพระพทุธศาสนา

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 40 แห่ง (ร้อยละ 15.33)โดยสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติธรรมแก่ครูและ

นักเรียน มีสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 33 แห่ง (ร้อยละ 12.64)โดยสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการแข่งขนักฬีาระดบัเครอืข่ายโรงเรยีน 

กล่าวโดยสรุปสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกับองค์การอื่นท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม

มีปัญหาส�าคัญของการใช้งบประมาณร่วมกันที่คล้ายคลึงคือ ปัญหาข้อจ�ากัดของงบประมาณของแต่ละ 

หน่วยงาน และเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบกฎหมายในการใช้งบประมาณที่ยังไม่เอื้อต่อการใช้ 

งบประมาณร่วมกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

แนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนั ทีม่คีวามเป็นไปได้เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล พบว่ามี 9 แนวทาง ได้แก่

1)  เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หลักการ

ส�าคัญ คือ การจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านธุรการเพื่อท�าหน้าที่แทนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู 

วัตถปุระสงค์หลกั คอื ท�าให้ภาระงานอืน่ของครลูดลง และครมูเีวลาทุม่เทเพือ่การเรยีนการสอนนกัเรยีนมาก

ขึน้ ขัน้ตอนและกจิกรรมส�าคัญคือ การสรรหาบคุลากรท่ีมคีณุสมบัตติามต้องการมาเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านธรุการ

กลาง การจัดตารางการปฏิบัติงานธุรการส�าหรับเจ้าหน้าที่ ข้อควรค�านึงคือการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีธุ่รการให้ชดัเจนไม่เช่นนัน้อาจเกดิปัญหาความขดัแย้งระหว่างสถานศกึษา ประโยชน์ทีไ่ด้รบั คอื

ครูมีเวลาอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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2)  การเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น เป็นแนวทางในการใช้บุคลากร อาคารสถานที่ 

สื่ออุปกรณ์ และงบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การน�านักเรียน

บางช่วงช้ันจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีครูไม่ครบชั้นไปเรียนรวมกันกับสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีความ

พร้อมสงู วัตถปุระสงค์หลกั คือ การสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจดัการศกึษา และการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ขั้นตอนและกิจกรรมส�าคัญ วางแผนการด�าเนินงานจัดท�าข้อตกลงระหว่าง

โรงเรียนหลักและโรงเรียนรวมและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ด�าเนินตามแผน ข้อควรค�านึง คือ  

ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ประโยชน์ที่ได้รับ คือ  

ท�าให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ครูมีโอกาสใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น

3)  ศูนย์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการใช้บุคลากร อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ 

เพ่ือการเรียนรู้ งบประมาณ ร่วมกันระหว่างสถานศกึษากับสถานศึกษา หลกัการส�าคัญ คอื การจดักลุม่เครือ

ข่ายสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันมีความพร้อมและความขาดแคลนที่แตกต่างกันได้ทรัพยากร

ทางการศึกษาต่างๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ใกล้เคียงกัน ขั้นตอน

และกิจกรรมส�าคญั คอื สถานศกึษาก�าหนดข้อตกลงในการด�าเนนิงานร่วมกนัและด�าเนนิกจิกรรมในลกัษณะ

ศนูย์การเรยีนรู ้ข้อควรค�านงึ คือ ต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืกฎเกณฑ์ในการปฏบิตัร่ิวมกนัและเป็นการ

รวมศูนย์ด้วยความสมัครใจ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

4)  ครูหมุนเวียน เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา  

หลักการส�าคัญ คือ การจัดให้มีครูประจ�าเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหมุนเวียนสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลน

ครูในเชิงคุณลักษณะ วัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  

ขัน้ตอนและกิจกรรมส�าคญัคอื การคดัเลอืกครทูีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะครภูาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ข้อควรค�านึง คือต้องมีระบบสนับสนุนการท�างานของครู เช่น 

การจัดรถรับส่งในการปฏิบัติหน้าที่หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับ คือ 

เป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบขั้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง

5)  ครูอาสา เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา หลักการ

ส�าคัญ คือ การให้ครูในสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีเวลาว่างจากการสอนหรืองานในสถานศึกษาต้น

สังกัดไปช่วยสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งในเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การใช้ทรัพยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเป็นการสร้างโอกาสทางการศกึษา ข้ันตอนและ

กิจกรรมส�าคัญ คือ คัดเลือกครูที่มีความช�านาญเฉพาะด้านและมีความสมัครใจ ข้อควรค�านึง คือ ต้องมีการ

สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย หรือ อาจเพิ่มค่าตอบแทนให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งปูนบ�าเหน็จความชอบให้

เป็นพิเศษและต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับงานประจ�าในสถานศึกษาที่สังกัด ประโยชน์ที่ได้รับ คือ แก้ปัญหา

ครูขาดแคลน ครูไม่ครบชั้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง

6)  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาในด้านต่างๆระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การน�าเอา

ศักยภาพของหน่วยงานการศึกษามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ข้ันตอนและกิจกรรมส�าคัญ คือ  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การท�าความตกลงกนัอย่างชดัเจนโดยการท�าเป็นบนัทกึข้อตกลงเป็นหนงัสอืไว้ต่อกนัเพือ่ถอืเป็นแนวปฏบิตัิ

ต่อกนั ข้อควรค�านึงคือ ในบางกรณีอาจมค่ีาใช้จ่ายสนบัสนนุการด�าเนนิงานเช่น การให้นกัศกึษาประสบการณ์

ไปช่วยสอนในสถานศกึษาทีห่่างไกลและขาดแคลน ควรมค่ีาตอบแทนให้กบันกัศกึษาตามสมควร ประโยชน์

ที่ได้รับ คือ แก้ปัญหาครูขาดแคลนและเป็นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอีกทางหนึ่ง

7)  สนามกฬีากลาง เป็นแนวทางในการใช้อาคารสถานทีห่รอืแหล่งเรยีนรู้ร่วมกนั หลกัการส�าคญั 

คือ การจัดหาจัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้กับเครือข่ายสถานศึกษาใช้ร่วมกัน วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียนโดยเฉพาะนกัเรยีนในสถานศกึษาขนาดเลก็ ขัน้ตอนและกจิกรรม

ส�าคัญคือ การจัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ข้อควรค�านึงคือ ควรก�าหนดให้เป็น

กจิกรรมหน่ึงในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนัของศนูย์เครอืข่ายหรอืศนูย์การเรยีนรูแ้ละควรก�าหนด

ให้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆให้ครบทุกเครือข่าย ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาโดย

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก

8)  คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เป็นแนวทางในการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การจัดหาคอมพิวเตอร์หมุนเวียน ให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนใน

กลุม่เครอืข่ายใช้ร่วมกัน วตัถปุระสงค์หลกั คอื การสร้างคณุภาพ และสร้างโอกาสในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ขัน้ตอนและกจิกรรมส�าคญั คอื การวางแผนการใช้หน่วยคอมพวิเตอร์เคลือ่นที ่(Computer Mobile Unit) 

ก�าหนดปฏทินิการใช้งาน ข้อก�าหนดการใช้และการส่งต่อไปยงัสถานศึกษาท่ีก�าหนด ข้อควรค�านงึถงึคือ การ

ก�าหนดช่วงระยะเวลาในการใช้ คอมพิวเตอร์ในแต่ละแห่ง การจัดตาราง แผนการสอนและรายละเอียดต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงจะท�าให้เกิดความสะดวกเป็นระบบ และต่อเนื่อง เลื่อนไหลสนองต่อการใช้ของครูและ

นักเรยีน ประโยชน์ทีไ่ด้รบัคอื นกัเรยีนได้เรยีนรู้เกีย่วกบัการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  ตามระดบัการศกึษาทีจ่�าเป็น

ต้องเรียนรู้

9)  ห้องสมดุเคลือ่นที ่เป็นแนวทางในการใช้สือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างสถานศกึษา

กับสถานศึกษา โดยมีหลักการส�าคัญคือการจัดหาหนังสือหมุนเวียนให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนในกลุ่มเครือ

ข่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน วัตถุประสงค์คือ การสร้างคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน ขั้นตอนและ

กิจกรรมส�าคัญคือ การวางแผนการใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่ การก�าหนดปฏิทินการใช้ การท�าข้อก�าหนดการใช้

และการส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่ก�าหนด ข้อควรค�านึงคือการก�าหนดช่วงระยะเวลาในการใช้ห้องสมุด

เคลื่อนที่แต่ละแห่ง การจัดตาราง แผนการสอน และควรมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การ

แข่งขันการวาดภาพ การแข่งขันเล่าเรื่อง และการแข่งขันตอบปัญหาเป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับคือนักเรียน

ได้เรียนรู้ตามระดับการศึกษามีนิสัยรักการอ่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 8.1.1  จัดท�าแผนที่การศึกษา (School Mapping) เพื่อก�าหนดให้มีพื้นที่ (Zone) ซึ่งแต่ละ

พืน้ทีจ่ะต้องมปัีจจยัพืน้ฐานทีเ่ป็นสือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรูแ้ละโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เช่น สนามกฬีาทีไ่ด้

มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน หรือทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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อื่นเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ร่วมกัน โดยนัยดังกล่าวจะท�าให้สถานศึกษา ทุกแห่งมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมจะ

จดัการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพ และท�าให้สถานศกึษามโีอกาสทีจ่ะเกดิความเท่าเทยีมกนัในด้านปัจจยัอนัจะ

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยก�าหนดให้เป็นกลุ่มสถานศึกษา (School Cluster) ซึ่งอาจมีจ�านวนสถาน

ศึกษาประมาณ 3-5 แห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมีเส้นทางคมนาคมไปมาสะดวก และมีระยะทางห่างกัน

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

 8.1.2 จดัตัง้และจดัสรรงบประมาณในระบบทีเ่อ้ือต่อการใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษาร่วมกนั

เพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยในการจัดตั้งและ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาต้องก�าหนดเป็นเงื่อนไขในการของบประมาณ คือ การก�าหนดให้มีการใช้

งบประมาณร่วมกัน ในลักษณะการจัดหา จัดซื้อ หรือจัดจ้าง อาคารสถานที่หรือสื่ออุปกรณ์ เพื่อการเรียนรู้

โดยเฉพาะสื่ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง และอนุมัติงบประมาณให้เป็นกลุ่มพื้นที่ (Zone) ส�าหรับสถานศึกษาใช้

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน

 8.1.3  ปรบัระบบการก�าหนดต�าแหน่งครใูนสถานศกึษาใหม่ โดยก�าหนดให้มคีรผููส้อนในสถาน

ศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ครูประจ�าสถานศึกษา และ 2) ครูหมุนเวียนสอน โดยครูประจ�าสถานศึกษาจะ

ท�าหน้าที่เป็นครูประจ�าชั้นและสอนในวิชาสามัญทั่วไป ส่วนครูหมุนเวียน จะท�าหน้าที่สอนวิชาที่ขาดแคลน 

และต้องการครูทีม่คีวามช�านาญหรอืเชีย่วชาญเฉพาะทาง เช่น วชิาดนตรนีาฎศลิป์ ภาษาต่างประเทศ ฟิสกิส์ 

เคมี ชีววิทยา ศิลปศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

8.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

หน่วยงานในระดับพื้นที่อันประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรที่จะเป็นฝ่าย

แสวงหาทางเลือกในการใช้ทรพัยากรเพ่ือการศกึษาร่วมกนั ซึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแต่ละ

พืน้ที ่โดยค�านงึถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และคณุภาพการศึกษาเป็นประการส�าคญั ซึง่เป็นการ

น�าเอานโยบายจากระดับบนมาสูก่ารปฏบิัต ิโดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทุกภาคสว่นในชมุชน การสร้างเครือ

ข่าย และบริหารจัดการแบบบูรณาการ

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยเพื่อการจัดท�าแผนที่การศึกษา (School Mapping) ส�าหรับการจัดกลุ่มสถานศึกษา 

(School Cluster) หรือการแบ่งพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขต (Zone) ตามบริบทท้ังในทางภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ระดับประเภทจ�านวนสถานศึกษา หรือตัวแปรอื่นท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ 

เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การวจิยัเพือ่หาประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษาร่วมกนัในด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ และด้านงบ

ประมาณ

3. การวิจัยเพื่อหาทางเลือกในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น

ทางเลือกส�าหรับสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาจะได้น�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง
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ในการให้ค�าแนะน�า แก้ไข ปรับปรุงที่เกิดประโยชน์และท�าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอ 

กราบขอบพระคณุด้วยความเคารพยิง่และ ขอขอบคณุ ดร.ถวลิ ลาดาวลัย์ รองศาสตราจารย์วโิรจน์ มทุกุนัต์  

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม และ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น ที่ให้ค�าชี้แนะ แนะน�าผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา


