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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปญั หาและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุ โลก จานวน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์กร ด้านการจัดคนเข้าทางาน ด้านการสังการ
่
ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล
การปฏิบตั งิ าน และด้านงบประมาณ ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การเรียน
การสอนของครู 2) การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อม 3) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
สือ่ การเรียนการสอน 4) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 5) การจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตร และ
การบูรณาการ การเรียนการสอนกับโครงการพระราชดาริฯ 6) จัดการเรียนการสอนทางไกล
จากโรงเรียนไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และ 7) จัดห้องสมุดให้เป็ นที่สาหรับ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ ครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนและครูผู้ร ับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุ โลก ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 8 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงข้อสรุป
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุ โลก มี
ปญั หาในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จานวน 6 ด้าน คือ
ด้านการวางแผน โรงเรียนขาดการวางแผนในการดาเนินงานโครงการ ด้านการจัดคนเข้าทางาน
โรงเรียนมีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้
สาเร็จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีแ ละไม่ มีวุ ฒิท างด้า นการศึก ษา จึง ท าให้ป ฏิบ ัติง านไม่
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สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถของตนเอง ด้านการสังการ
่
ครูใหญ่ไม่มอี านาจในการสังการ
่
ต้องได้รบั อนุ ญาตและรอผลการสังการจากกองก
่
ากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงจะ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ การประสานงาน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกล และอุปกรณ์การสือ่ สารไม่
เอื้ออานวยการในการติด ต่ อประสานงาน จึงต้องประสานงานผ่านทางกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้วย
วาจาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา แต่ยงั ขาดการรายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ด้านงบประมาณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
ดาเนิ น งานในทุ ก กิจ กรรม แนวทางการบริห ารจัด การ คือ ควรมีก ารวางแผนการดาเนิ น
โครงการ ควรจัด ให้บุค ลากรที่มีวุ ฒิก ารศึก ษามาปฏิบ ัติหน้ า ที่เ กี่ยวกับ การจัด การศึก ษาใน
โรงเรียน หน่ วยงานต้นสังกัดควรให้อานาจครูใหญ่ในการสังการภายในโรงเรี
่
ยน การติดต่ อ
ประสานงานควรประสานผ่านกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทราบ และควรจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน

Problems and guidelines of application for educational quality promotion
project of border patrol police schools under the border patrol police
headquarters 31 in Phitsanulok province
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Abstract
This research aims to study the problems and guidelines of Application for
educational quality promotion project of Border Patrol Police Schools under the
Border Patrol Police Headquarters 31 in Phitsanulok Province in 7 aspects : planning,
organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting for educational
quality promotion project of border patrol police school in 7 activity for example. 1)
Efficiency arrangement development instruction education of a teacher. 2) Building
adaptation, place, and the environment. 3) The arrangement seeks the inventory
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equipment and the instructional media. 4) The activity is related to the community. 5)
The administration studies the instruction shares the course and something the
integration , instruction education and royal thought or idea project. 6) Manage study long
distance instruction of Kai Kangvon school in amphur Huahin Phetchburi province. 7)
very a library to that for the research of a student and the community. Thecontrol
population is headmaster and responsible man for educational quality promotion project
of Border atrol Police Schools 8 keyinformants. A tool in the saving collects the data
were interviewed and content analysis was used for conclusion.
The study concluded of the border patrol police school in Phitsanulok
province have a problems for educational quality promotion project in 6 aspects :
The school torn planning in operating project. There is personnel not enough amount in
work practice. The majority personnel no graduate in bachelor's degree level and have
no the seniority of the education. The headmaster has no the power in commanding
must permitted and wait for commanding of the border patrol police headquarters 31.
The school stays far , and the communication tool doesn't provide something in the
connection coordinates activities. Have no practice work report in writing and have
no the budget in operating. Administration trend manages be supposed to laying plans
proceeds the project, should very give the personnel who have the educational
background comes to perform one's duty about the administration studies in the school,
should authorize a headmaster in commanding, the connection coordinates activities
should join to change a stack controls something the border patrol police headquarters 31
for the convenience and fast in work practice, be supposed to practice work report in
writing give an immediate superior knows, and should allocate the budget in operating to
school way for the convenience in work practice have the efficiency.
KEYWORDS : Application, Educational quality promotion project, Border Patrol
Police Schools
บทนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริม่ งานโครงการเพื่อเด็กและ
เยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2523 โดยทรง
มุ่งเน้นการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาทัง้ ทางด้านองค์ความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน
เเละเจตคติทด่ี ใี ห้เเก่เด็กเเละเยาวชน ควบคู่ไปกับการเเก้ปญั หาพร้อมกับการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมที่
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ดีงามของท้องถิน่ ด้วย นอกจากนี้ทรงพยายามค้นหาวิธกี ารเเละรูปเเบบกิจกรรมที่จะพัฒนาเด็ก
เเละเยาวชน ให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในเเต่ล ะชุมชนเเละวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุ ร กันดารตามพระราชด าริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 30 ปี จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ท่อี ยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเเละมีภาวะที่ยากลาบากต่างๆ มีชวี ิตความเป็ นอยู่ท่ีดี
ขึน้ การดาเนินงานพัฒนาได้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นถิน่ ทุรกันดารทีม่ คี วามหลากหลายเเตกต่างกัน มี
กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หาของพืน้ ที่ อีกทัง้ มีผเู้ ชีย่ วชาญของหน่ วยงาน
ทัง้ ภาครัฐเเละเอกชนที่ร่วมดาเนินการเเละให้การสนับสนุ นการดาเนินงานจานวนมาก เป็ นการ
พัฒนาเเบบองค์รวมทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้านสุขภาพ การศึกษา การอาชีพ การอนุ รกั ษ์สงิ่ เเวดล้อม
เเละวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตัง้ เเต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัย
เรียนเเละเยาวชน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเป็ นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ มีท่ตี งั ้ กระจายอยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ทุรกันดาร
ห่างไกลการคมนาคมทัวทุ
่ กภาคของประเทศ โดยในปี การศึกษา 2555 มีโรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนที่ดาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัง้ หมด 178 แห่ง เป็ นโรงเรียน
ประถม 170 เเห่ง โรงเรียนมัธยม 2 เเห่ง เเละศูนย์การเรียน ตชด. 16 แห่ง เพื่อจัด
การศึกษาให้แก่เด็ก และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามปรัชญาของโรงเรียน ได้แก่ "สร้างภู มิ
ปญั ญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมันคง"
่
นอกจากนี้ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนยังมีภารกิจทีส่ าคัญอีกคือการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กในถิน่ ทุรกันดาร โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนักเรียนทุนใน
พระราชานุ เคราะห์ฯ โครงการ ฝึ ก อาชีพ โครงการส่งเสริ มสหกรณ์ และโครงการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ โครงการดังกล่าว เป็ นโครงการทีส่ ่งเสริมและสนับสนุ น
ให้โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสามารถดาเนินงานจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
2553 : 1)
ในการบริห ารจัด การโครงการต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดนได้ยึด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเป็ นแนวทางสาคัญในการปฏิบตั ิงานของโรงเรียน โดยเน้นหลักการพัฒนาแบบ
องค์รวมทีย่ ดึ เด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นสาคัญ
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(ธนชัย มะธิปิไขย, 2550 : 1) การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนนั น้ ได้มีหน่ วยงานราชการหลายหน่ วยงานน้ อมรับ พระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มาปฏิบ ัติโ ดยการสนับ สนุ นและส่งเสริม การดาเนินงาน
โครงการของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนให้ประสบผลสาเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็ นหน่ วยงานหนึ่งที่ได้น้อมรับพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โดยได้ให้การสนับสนุ นในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และส่งเสริมคุณภาพ
ครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทัง้ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยเน้นทีจ่ ะพัฒนา
และฝึ กอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก
นักเรียนได้ตามระดับช่วงชัน้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม รับผิดชอบโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จงั หวัด พิษณุ โลก จานวน 4
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
นุชเทียน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทศิ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จากการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มกี ารพัฒนาครูดา้ นต่าง ๆ อาทิ การเขียน
แผนการสอน การจัดทาสือ่ เรียนการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล มีการพัฒนา
นักเรียน เช่น จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ และมีการพัฒนาผู้บริหาร ด้านการประกันคุณภาพ และการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ซึง่ ในการพัฒนามีทงั ้ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน การ
สาธิต การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ับ ครู โ รงเรีย นสาธิต ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม
นอกจากการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแล้ว ยังมีการพัฒนาบรรยากาศ การเรียนรู้ อาคาร
สถานที่ ซึง่ การดาเนินงานดังกล่าวได้ทาเป็ นประจาและต่อเนื่องทุกปี แต่ยงั พบปญั หาในบริหาร
จัดการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอยู่ จึงทาให้ผวู้ จิ ยั
ั หาและแนวทางในการบริห ารจัด การโครงการส่ ง เสริม คุ ณ ภาพ
สนใจที่จ ะท าการศึก ษาป ญ
การศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
31 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก ทัง้ 4 แห่ง
จุดมุ่งหมายการวิ จยั
เพื่อศึกษาปญั หาและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก
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วิ ธีการดาเนิ นวิ จยั
การศึกษาปญั หาและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในพืน้ ที่
จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวธิ ดี าเนินการวิจยั คือ
กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 ในพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลก จานวน 4 คน และครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชาย สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 ในพืน้ ที่จงั หวัดพิษณุ โลก จานวน 4 คน ใช้เครื่องมือในการวิจยั เป็ นแบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่านแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยการพิจารณาจาก
ความสอดคล้องตรงกันของข้อมูล
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั สรุปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1. การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ปั ญหาที่ พบ คือ 1) ขาดการวางแผนในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู 2) ครูขาดความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน ขาดทักษะและเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เด็กนักเรียน 3) เกิดความซ้าซ้อนและขาดความชัดเจนในการสังการ
่
ต้อง
รอการสังการจากหน่
่
ว ยงานต้น สัง กัด 4) โรงเรีย นอยู่ห่ างไกล การติด ต่ อ ประสานงานกับ
หน่ วยงานต่าง ๆ เกิดการล่าช้า อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ใี ช้ในการติดต่อสื่อสารไม่เอื้อต่อการ
ติดต่ อประสานงาน 5) ครู ขาดความรู้ในเรื่องการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และขาดการ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นลักษณะลายลักษณ์อกั ษร และ 6) ขาดงบประมาณสนับสนุ นใน
การดาเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ 1) ควรให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 กับหน่ วยงานร่วมสนองโครงการพระราชดาริฯ เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้ชดั เจน 2) ควรส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้ครูตารวจตระเวนชายแดนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และให้ศึกษาต่ อในสาขาวิชา
การศึกษาให้มากขึน้ ควรให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียน
การสอนตามกลุ่มสาระให้มากขึ้น 3) ควรมอบอานาจในการสังการให้
่
กบั ครูใหญ่ เพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน 4) ควรให้หน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการศึกษาประสานงานผ่านกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อให้ทางกอง
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กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ทราบและประสานต่อไปยังโรงเรียน 5) ควรให้
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาจัด อบรมให้ความรู้แก่ครูในเรื่องการจัดทารายงานผล
การปฏิบตั ิงาน โดยมีการกาหนดรูปแบบการเขียนรายงานให้ชดั เจน 6) ควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นให้ครูได้รบั การพัฒนาตนเองโดยขอความร่วมมือจากหน่ วยงานร่วม
สนองโครงการพระราชดาริฯ ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูตารวจตระเวนชายแดน
2. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาที่ พบ คือ 1) ไม่มกี ารจัดทาแผนปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อม
ของโรงเรียน 2) ครูในโรงเรียนมีจานวนน้อยและไม่มคี วามรูค้ วามสามารถในการดูแลปรับปรุง
อาคาร สถานที่ และสิ่ง แวดล้อ ม และ 3) โรงเรีย นไม่ มีง บประมาณในการปรับ ปรุ ง อาคาร
สถานที่ และสิง่ แวดล้อม
แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ 1) ควรมีการประชุมเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง
อาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ควรให้กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จัดกาลังพลเพื่อมาช่วยใน
การพัฒ นาปรับ ปรุ ง อาคาร สถานที่ และสิ่ง แวดล้อ มภายในโรงเรีย น และควรขอรับ การ
สนับสนุ นแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิง่ แวดล้อมจากหน่ วยงาน
และสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง 3) ควรมีการจัดตัง้ งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่
และสิง่ แวดล้อมให้แก่โรงเรียน
3. การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์และสื่อการเรียนการสอน
ปั ญหาที่ พบ คือ 1) การประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบใน
การจัด ซื้อ วัสดุ อุ ปการณ์ และสื่อการเรียนการสอนต่ าง ๆ ของกองก ากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 กับทางโรงเรียนแต่ละแห่ง บางครัง้ สังซื
่ อ้ วัสดุ อุปกรณ์ และสือ่ การเรียนการสอน
ไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและไม่เพียงพอต่อจานวนในโรงเรียน และ 2) โรงเรียนไม่มี
งบประมาณในการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ และสือ่ การเรียนการสอน
แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ ควรทาความเข้าใจกับหน่ วยจัดซื้อของกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ว่าโรงเรียนมีความต้องการให้จดั ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอนในลักษณะใด พร้อมทัง้ แจ้งจานวนและรายชื่อนักเรียนให้ทางหน่ วยจัดซื้อ
ทราบเพื่อทีจ่ ะได้จดั ซือ้ ได้อย่างถูกต้องและเพียงพอต่อจานวนนักเรียนในโรงเรียน
4. กิ จกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ปั ญหาที่ พบ คือ ด้านงบประมาณ ซึง่ ทางโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
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แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ
หน่ วยงานต้นสังกัด ควรมีการจัด สรร
งบประมาณสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมให้แก่โรงเรียนเพื่อจะได้สะดวกในการดาเนินงาน และ
ควรขอความร่วมมือจากชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกับทางโรงเรียน
5. การจัดการเรี ยนการสอนร่วมหลักสู ตร/ การบู รณาการการเรี ยนการสอนกับ
โครงการพระราชดาริฯ
ปั ญหาที่ พบ คือ 1) ครูไม่มคี วามรู้ในเรื่องการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการ
และขาดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2) ไม่มกี ารรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปเล่ม และ 3) ไม่มงี บประมาณสนับสนุนในการดาเนินงาน
แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ 1) ควรประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้การ
สนับสนุนช่วยดูแลพัฒนาและจัดทาแผนการพัฒนาอย่างมีระบบ 2) ควรให้ครูเข้ารับการอบรม
ด้านบรรณารักษ์ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้นกั เรียนและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
6. การจัดการเรียนการสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล อาเภอหัวหิ น จังหวัด
เพชรบุรี
ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนไม่มแี ผนการจัดการเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมทีช่ ดั เจน
แนวทางในการบริ หารจัด การ คือ ควรให้ค รูจ ัด แผนการเรีย นการสอนตาม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และควรจัดตารางเรียนให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาการถ่ายทอดสัญญาณของโรงเรียนวังไกลกังวล
7. การจัดห้องสมุดให้เป็ นที่สาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน
ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทัง้ 4 แห่ง มีปญั หาในการดาเนิน
กิจกรรมการจัดห้อ งสมุด ให้เ ป็ นที่สาหรับการศึก ษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน คือ 1)
โรงเรียนยังไม่มแี ผนพัฒนาห้องสมุดที่ชดั เจน 2) ครูไม่มคี วามรู้เรื่องระบบห้องสมุด และ 3)
โรงเรียนไม่ได้รบั งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาห้องสมุด
แนวทางในการบริ หารจัดการ คือ ควรประสานหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งให้ก าร
สนับสนุ นช่วยดูแลพัฒนาและจัดทาแผนการพัฒนาอย่างมีระบบ 2) ควรให้ครูเข้า รับการอบรม
ด้านบรรณารักษ์ร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3) หน่ วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้นกั เรียนและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
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อภิ ปรายผล
ั หาและแนวทางในการบริห ารจัด การโครงการส่ ง เสริม คุ ณ ภาพ
จากการศึก ษาป ญ
การศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
31 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก มีประเด็นสาคัญทีจ่ ะนามาอภิปราย ดังนี้
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก ทัง้ 4 แห่ง มีการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตาม
กิจกรรมหลักของโครงการ จานวน 7 กิจกรรม ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมมีการบริหารจัดการ 7 ด้าน
คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การจัดคนเข้าทางาน 4) การสังการ
่
5) การ
ประสานงาน 6) การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน 7) งบประมาณ ซึง่ เป็ นไปตามหลักการบริหาร
จัดการแบบ POSDCoRB ที่สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารของกูลิค และ เออร์วิค
(Gulick Luther and Urwich Lundall, 1937).
2. ปญั หาในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ผลการวิจยั พบว่า โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
มีปญั หาในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จานวน 6 ด้าน คือ
ด้านการวางแผน โรงเรียนขาดการวางแผนในการดาเนินงานโครงการ ด้านการจัดคนเข้าทางาน
โรงเรียนมีจานวนครูไม่เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน ประกอบกับครูส่วนใหญ่ไม่ได้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและไม่มวี ุฒทิ างด้านการศึกษา จึงทาให้ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของตนเอง ด้านการสังการ
่
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนต้องรอผลการสังการ
่
จากกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงจะสามารถปฏิบตั งิ านได้ การประสานงาน
เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกล และอุปกรณ์การสือ่ สารไม่เอือ้ อานวยการในการติดต่อประสานงาน
จึงต้องประสานงานผ่านทางกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้วยวาจาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
แต่ยงั ขาดการรายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้านงบประมาณ โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนขาดงบประมาณสนับสนุ นในการดาเนินงานในทุก ๆ กิจกรรม ซึง่ สอดคล้องกับ
ประทิน ปนั อิน (2545) ทีไ่ ด้กล่าวถึงผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
โรงเรียนเรียนตารวจตระเวนชายแดน เกีย่ วกับปญั หาหรืออุปสรรคของครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนว่า มีปญั หางบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดทาโครงการพระราชดาริฯ และสอดคล้องกับที่
ธนชัย มะธิปิไขย (2550) ได้กล่าวถึงผลการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนว่างบประมาณในการดาเนินงานมีน้อยและไม่
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ควรพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วม
สนองโครงการพระราชดาริฯ ทีเ่ กี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุ นโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและจัดทาแผนการ
ปฏิบตั งิ านโครงการทีช่ ดั เจน
3. กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มวี ุฒิทาง
การศึก ษาเข้ามาปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หรือส่งเสริมสนับ สนุ นให้
บุคลากรทีย่ งั ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทีต่ รง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. หน่วยงานร่วมสนองโครงการพระราชดาริฯ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริม
สนับสนุ นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนควรให้การ
สนับสนุนและมีการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
3. ควรมีการศึกษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
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