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บทคัดย่อ   
  รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย จ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า ในการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอนั้น ต้องมีการพัฒนาในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษา อบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ด้านงบประมาณ 
ผู้บริหารต้องมให้ความส าคัญกับการจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ ์อาคารสถานที่ ต้องมีแนวทางการพัฒนา
เรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา โรงเรียนควรส่งเสริมการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์
ภายในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นและด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาต้องมีแนวทางการพัฒนาเรื่องการ
จัดโครงสร้างการจัดการศึกษา มีการวางแผนการจัดการศึกษาและการจัดระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
สามารถยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  อีกทั้งยังต้องอาศัยหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ ในฐานะหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัด ต้องมีส่วนในการส่งเสริมการจัด 
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การศึกษาทั้งในรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่และระบบจัด
การศึกษาที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับ
ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 ขึ้น โดยได้จัดท าภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทั้งกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท โดยครอบคลุม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความพร้อม
และตรงตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ แต่ละแห่งให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพคนของท้องถิ่นให้มีคุณภาพต่อไป  
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการนโยบายในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนใน
พ้ืนที่จ านวน 7 หมู่บ้าน  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จ านวน 4 แห่งและมีโรงเรียนที่มีการจัดตั้งเองคือโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ เพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนในต าบลลุโบะสาวอและพ้ืนที่ใกล้เคียงในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
เพราะยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบล ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ ได้จัดท าเวที
ประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนแล้วผลปรากฏว่า เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็น
จ านวนมากในการด าเนินแรกเริ่มก่อตั้งยังมีปัญหาในส่วนของงบประมาณ บุคลากร แต่ก็สามารถ
ด าเนินการได้จนท าให้ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ เป็นโรงเรียนอนุบาล
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน าร่องแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาส มี จ านวนชั้นเรียน  อนุบาล 1-3  
จ านวน 10 ห้อง และมีเด็กนักเรียนจ านวน 256 คน งบประมาณทีได้รับคือ  งบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดสรรเอง และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า โรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลต าบลลุโบะสาวอ เป็น
สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และ
สติปัญญาและองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด  ผู้ศึกษาในฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ
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โบะสาวอ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะ
สาวอ และเป็นตัวอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ต้องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ได้ทราบถึงการ
เตรียมแนวทางการพฒันาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ  
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ และพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา 
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  รัฐธรรมนูญแก่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง ก าหนดให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นย่อมมีสิทธิในการจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอบรมตามความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐการจัดการศึกษาอบรมใน
ท้องถิ่น ตามวรรคสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงการบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วย 
  2. การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 พิจารณาจากลักษณะและการแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว ด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ า     า     า    พ    า        
  ะ า      า                      ย า         ตามความต้องการของประชาชน 
   ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา ด าเนินการจัดบริการทางการ
ศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม ความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น 
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  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก 
 1) ความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น 
  2) ความคิดเห็นของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3) ข้อมูล ข้อเท็จจริง (จ านวนโรงเรียน จ านวนเด็ก สภาพที่ตั้ง ฯลฯ) 
  4) ข้อคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
  5) ศักยภาพของท้องถิ่น (คน เ    พัสดุ การจัดการ) 

  คน ได้แก่ ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เงิน ได้แก่ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น จะเพ่ิมขึ้นและได้รับอุดหนุน
จากรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดจนได้รับสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ  

  พัสดุ ได้แก่ ความต้องการทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่มี ที่จะรับโอน ที่จะให้มี 
ให้เป็น ให้เกิด ที่จะขอสนับสนุน 

 การจัดการ ได้แก่ ศักยภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจ ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ต่อการจัดการศึกษาและการจัดการโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาระดับความพร้อมและศักยภาพแล้วจะน าแนวนโยบาย
ตามกรอบภารกิจซึ่งสอดคล้องกับระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมาจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหรือแผนการปฏิบัติการการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  5. การเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา 
 โดยการปรับโครงสร้างการบริหาร กิจกรรม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ กรอบความคิด และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาให้บุคลากรของ
ท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบนิเทศประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 
 การบริหารงานวิชาการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการวิหารงานวิชาการตามความมุ่งหมายหลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ส าหรับใช้ในโรงเรียนซึ่งได้มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมวิชาการในด้านต่างๆดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  
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 ด้านการบริหารงบประมาณ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมศึกษาการศึกษาภาคบังคับการ
พัฒนาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมเด็กและเยาวชน การกีฬา การ
แก้ไขและป้องกันยาเสพติด  และการถ่ายโอนอาการเสริม (นม) อาหารกลางวัน แก่นักเรียน ในสังกัด
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต่างๆ โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ เพ่ือการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1 เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ได้แก่ งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรอุดหนุนเพ่ือการศึกษาจากรัฐ ตามแนว
งานการศึกษาปฐมวัย แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 การบริหารสถานศึกษา 
 ส าหรับการบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้จ าแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชากร บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยก าหนดหน้าที่ของสถานศึกษา ไว้ดังนี้ คือ 

1.งานวิชาการ ประกอบด้วย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
และต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และประยุกต์น าเอาความรู้มาใช้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการ
ฝึกปฏิบัติ ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอน และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและทุกสถานที่   ประเมิน
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ โดยใช้
วิธีการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และน าผลการประเมินผู้เรียนมาประกอบการพิจารณาด้วย การจัดท า
สาระหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในชุมชนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจักการศึกษาด้วย ให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้สถานศึกษาพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอน สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน สถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกๆ 5 ปี 
และให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.งานงบประมาณ สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการ 
บริหารงบประมาณและทรัพยากร 
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  3.งานบริหารงานบุคคล มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
          4. การบริหารงานทั่วไป มีอ านาจในการบริหารงานทั่วไป 
  ดังนั้น การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงต้องวางแผนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ด้านบุคลากร งบประมาณ การจัดการองค์กรและการประสานเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
ประจ าต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีขั้นตอนในการการด าเนินการศึกษา คือ   
กลุ่มเป้าหมาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 พื้นที่ด าเนินการศึกษา 
 พ้ืนที่ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ ผู้น าชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ รวมทั้งสิ้น 40 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
คือ ใช้แบบสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ โดย
ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ในเรื่อง กรอบมาตรฐานด าเนินงานของโรงเรียน มาใช้ประกอบด้วยไม่ว่า
จะเป็น ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ระยะเวลาใน
การศึกษา คือ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556– เดือนมีนาคม  2557 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมองตามขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์  ที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เข้าประชุมระดมสมอง ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ ปกครองของ
นักเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือศึกษาการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยได้
ด าเนินการประชุมระดมสมอง ในระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2557 โดยใช้อาคารโรงเรียนอนุบาลประจ า
ต าบลต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นใช้การการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ   
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยายและสามารถน าข้อมูลที่ ได้น าไป
เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการจัดการศึกษาสภาพทั่วไป พบว่าโรงเรียนอนุบาล
ประจ าต าบลลุโบะสาวอ เป็นโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน าร่องแห่งแรกในจังหวัด
นราธิวาส มี จ านวนชั้นเรียนอนุบาล 1-3 จ านวน 10 ห้อง และมีเด็กนักเรียนจ านวน 256 คน งบประมาณ
ทีได้รับคือ  งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรเอง และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น      
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะ
สาวอ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนยังขาดการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่จัดทางการ
ศึกษา เข้ารับการศึกษา อบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองและยังไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   แนวทางที่ 1  โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษา 
อบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ให้มีความความรู้ความสามารถ 
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  แนวทางที่ 2 โรงเรียนต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 ด้านงบประมาณ  จาการศึกษาพบว่า  โรงเรียนควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา รวมถึงมีการสร้างแผนงานการใช้จ่าย งบอุดหนุนของรัฐด้าน
การศึกษาระดับปฐมวัย และงบประมาณที่เพียงพอส าหรับจ่ายค่าจ้างครูปฐมวัย   
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน งบอุดหนุนของรัฐ
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย และงบประมาณที่เพียงพอส าหรับจ่ายค่าจ้างครูปฐมวัย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอต้องจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอส าหรับต่อการจัดการศึกษา 
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนต้องมีแผนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้ครูได้ใช้จัดท าสื่อการสอนรวมถึงต้องมีแผนการจัดซื้อหรือจัด ให้กับนักเรียน โรงเรียนควร
ส่งเสริมให้ครใูช้ทรัพยากรท้องถิ่นจัดท าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 โรงเรียนต้องมีแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้ครูได้ใช้จัดท า
สื่อการสอนรวมถึงต้องมีแผนการจัดซื้อหรือจัด ให้กับนักเรียน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูใช้ทรัพยากรท้องถิ่นจัดท าสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์การศึกษา 

ด้านระบบการจัดการศึกษา จากการพบว่า โรงเรียนต้องมแีผนการพัฒนาคูภาพการจัดการศึกษา 
มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  ควรประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหามาตรฐานการจัด
การศึกษา  

แนวทางการพัฒนาที่ 1 โรงเรียนต้องมีแผนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนการ
จัดประสบการณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มากขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ  
ต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และระบบ
การจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนานั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาเข้ารับการศึกษา อบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองและโรงเรียนต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ต้องจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษบา ลออชัยรังสี (2539) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาที่พบของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมประสบการณ์ไม่ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ วัสดุอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ 
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสอนระดับก่อนประถมศึกษา งบประมาณมีน้อย อาคารสถานที่คับ
แคบ ผู้ปกครอง ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา    
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ ตามล าดับ ดังนี้  

1.  ผู้บริหารโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมให้ครู เขารับการศึกษา อบรม
และสัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ และประสบการณในการจัดการศึกษา 

2.  โรงเรียนอนุบาล ต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากรครู แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
และเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4.  โรงเรียนอนุบาลต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
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